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Além de simplesmente fornecer produtos, nós da ESC 

adotamos uma abordagem diferente para soluções em 

estacas, que é adaptada aos requisitos dos clientes. A ESC 

acredita que o simples fornecimento de um produto é 

insuficiente e nos esforçamos para fornecer um nível de 

suporte que esteja além das expectativas do cliente. Esse 

suporte varia de conselhos gerais sobre as opções do 

cliente até o suporte completo de engenharia e projeto. A 

ESC tem entre suas divisões, especialidade em 

equipamentos marítimos, corrosão, segurança de 

trincheiras (valas) e fabricação de aço estrutural. 

  

Os produtos da ESC são produzidos e projetados de 

acordo com os padrões internacionais mais recentes, 

assim como os Sistemas de Gestão de Qualidade ISO 

9001. Outros padrões específicos, dependendo das 

necessidades do cliente, podem ser aplicados mediante 

solicitação. 

A ESC projetou e forneceu seus produtos para projetos em 

todos os continentes do mundo, incluindo a Antártida. Na 

última década, a ESC diversificou-se com sucesso na 

fabricação de aço estrutural, estaca-prancha sintética, 

proteção catódica, postes de amarração e sistemas de 

proteção marítima para fornecer soluções completas de 

engenharia. 

                    Sobre a ESC  

An Affiliate Of: 

Os produtos da ESC são produzidos e 

projetados de acordo com as normas 

internacionais  9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2007, 

certificações para escopo de 

fornecimento, projeto e instalação 

relacionadas a estacas-prancha e 

produtos relacionados a estacas. 

Certificação da Empresa 

About ESC 
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                           Global Locations 

ESC Offices 

Registered Agents/Partners 

A ESC atende ao mercado global a partir de 

uma variedade de locais estratégicos. O 

Grupo ESC opera com mais de 15 agentes e 

escritórios da ESC em todo o mundo. 

Destacam-se à esquerda os escritórios de 

representação da divisão de estruturas de 

aço. 

                    Sobre a ESC  

Em todo o mundo, o Grupo de Empresas da ESC consiste 

agora nas seguintes empresas registradas: 

 ESC Al Sharafi Steel LLC, Emirados Árabes Unidos 

 ESC Al Sharafi General Contracting LLC, Emirados 

Árabes Unidos 

 ESC Steel Engineering Sdn Bhd, Malásia 

 Acerlum ESC SAPI de CV, México 

 ESC Nigeria Ltd., Nigéria 

 ESC Steel Philippines Inc., Filipinas 

 ESC-Beregstal Jsc, Rússia 

 ESC Steel LLC, EUA 

 PT ESC Steel, Indonésia E parceiros, 

 Cimtronic Design & Engineering, Argentina 

 Europile B.V., Holanda 

 Mageba Ukraine LLC, Ucrânia 

 Bulkplus Integrated Limited, Nigéria 

  

O Grupo ESC possui fábricas localizadas na China e nos 

Emirados Árabes Unidos. 

  

O Grupo ESC também é representado por agentes de nossos 

próprios escritórios em toda a Ásia, Europa, América do 

Norte e do Sul, Índia, África e Pacífico. 

  

O Livreto de Estudos de Caso da ESC tem como objetivo 

destacar e explicar os componentes mais técnicos de 

alguns trabalhos mais antigos e mais recentes que a ESC 

concluiu. 

About ESC 



                    ESC Project Case Studies Index 

Index 

TÍTULO DO PROJETO LOCALIZAÇÃO  PAGE 

Porto de Pesca Al Jeer  Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos  5 

Pontão de Cargas de Barrow Island  Western Australia 9 

Via Expressa Basculante de Cofferdam  Adelaide, Austrália  13 

Contenção com Estacas-prancha de Baynoonah  Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 16 

Projeto de Tubulação de Gás da BHP  Illawara, Nova Gales do Sul, Austrália 18 

Instalação de Ancoragem de Navios de Cruzeiro  República Dominicana  24 

Terminal de Petróleo Eurotank  Amsterdão, Países Baixos  31 

Jalan Duta, Projeto de Ampliação de Estrada em Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia 34 

Centro de Convenções Johor Bahru Johor, Malaysia 41 

Base de Suprimento de Jubail Porto comercial de Jubail, Arábia Saudita 44 

Kaohsuing Port Combi Wall Porto de Kaohsuing, Taiwan  48 

Liquid Bulk Terminal Rubis Roterdão, Holanda  52 

Embelezamento do Rio Melaka Melaka, Malásia  55 

Modular Transport Beam System  Holanda, Reino Unido  61 

Ohau Channel Diversion Roturua, Nova Zelândia  63 

Port Of Fujairah OT2 Phase 1 Project Porto de Fujairah, Emirados Árabes Unidos 66 

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project Porto de Fujairah, Emirados Árabes Unidos 72 

Ras Al Khaimah Port Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos  80 

Sabah Oil & Gas Terminal (Sogt) Kimanis, Sabah, Malásia  86 

South Breakwater Berths Porto de Fujairah, Emirados Árabes Unidos 91 

Tankput 19 Vopak Terminal Rotterdam, Holanda  96 



5 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 

                         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 

os desenhos relevantes e detalhes de engenharia foram 

fornecidos pela ESC para este projeto. Uma vez recebida a 

aprovação, a fabricação foi 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. 



Porto de Pesca Al Jeer  

             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 

 

         



7 Porto de Pesca Al Jeer  

    EMPILHAMENTO 

         INSTALAÇÃO NO LOCAL 



             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 
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A ESC entregou mais de 1.100 toneladas de sistema de 

parede combinada para a MMJV para a prestigiosa Barrow 

Island LNG Plant Material Offloading Facility, na Austrália 

Ocidental. A ESC concluiu a produção nas suas fábricas na 

China e na Malásia. O projeto King Pipe Pile também 

continha um escopo de fabricação estrutural para terminais 

de içamento, suportes de tirantes, conexões de 

cisalhamento e mais. 

A ESC, na Malásia e na China, construiu o sistema de parede 

combinada, especialmente projetado para a Instalação de 

Descarrega de Material (IDM) LNG Plant de Barrow Island. 

Isso faz parte do gigantesco Projeto Gorgon para a Chevron 

Australia Pty Ltd. A IDM irá facilitar o descarregamento dos 

materiais e componentes que serão usados para construir 

uma grande instalação de processamento de GNL (Gás 

Natural Liquefeito) na ilha. Os campos de gás de Gorgon, na 

costa noroeste da Austrália Ocidental (AO), contêm cerca de 

40 trilhões de pés cúbicos de gás natural e esse 

desenvolvimento representa atualmente o maior projeto em 

andamento no mundo. 

O cliente da ESC foi a MMJV, que é uma joint venture 

específica para o projeto criada pela união da Marine and 

Civil Construction Pty Ltd da Austrália e da Murray & 

Roberts Marine da África do Sul. 

Os aspectos únicos do projeto foram tratados pela ESC 

COMBINED-WALL SECTION 

Nome do Projeto Barrow Island Load-Out Jetty 

Proprietário do Projeto  Chevron Australia Pty Ltd  

Contratante Principal MMJV 

Localização do Projeto  Western Australia 

Produto Vigas Tubulares LSAW & SSAW 

Tonelagem Total  1,100 MT 

Data de Entrega  2010 

                        INTRODUÇÃO 

        PROJETO DE INSTALAÇÕES DE DESCARGA DE MATERIAL 

       PONTÃO DE CARGAS DE BARROW ISLAND  

através do diálogo constante com a MMJV e a Joint Venture 

Engineers Kellog da Chevron (KBR, JGC, Hatch e Clough). A 

evolução do design durante a construção do projeto exigiu 

que a fabricação da ESC fosse muito dinâmica e capaz de 

facilitar mudança. 

Porto de Pesca Al Jeer  



            ATIVIDADES 

       FABRICAÇÃO DE TUBOS E VIGAS 

ESTACAS-PRANCHA DE PREENCHIMENTO 

PRODUÇÃO DE VIGAS MESTRAS TUBULARES CONEXÕES PARA OS TIRANTES 

Pontão de Cargas de Barrow Island  

PRODUÇÃO DE VIGAS MESTRAS TUBULARES 

CHAVE DE CISALHAMENTO INSPEÇÃO DE TUBOS FABRICADOS 

CONECTORES INSPEÇÃO DE TUBOS FABRICADOS 
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            ATIVIDADES 

       PINTURA DE TUBOS 

TUBOS PRONTOS PARA PINTURA INSPEÇÃO DE PINTURA 

TESTE DO REVESTIMENTO TESTE DO REVESTIMENTO 

         EMBALAGEM E EMPILHAMENTO 



          CARREGAMENTO DO NAVIO 

         INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Pontão de Cargas de Barrow Island  
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    VIA EXPRESSA BASCULANTE DE COFFERDAM  

Uma ponte rodoviária de quatro faixas, de alto nível, 

atravessando o Port River seria construída. A ponte de 300m de 

comprimento consistiria de 8 vãos fixos, bem como uma ponte 

ferroviária de abertura única de bitola dupla de alto nível com 

aproximadamente 1000 m de comprimento e 37 vãos fixos. 

Abigroup, que estava construindo a Via Expressa Adelaide Port 

River, precisava de uma ensecadeira que pudesse ter sua água 

removida para permitir a construção dos pilares da ponte. A 

opção anterior usada pelo Abigroup foi de estacas-prancha 

AZ36 de segunda mão. Esta opção não poderia fornecer uma 

área adequada à prova de água para que a construção 

procedesse em tempo hábil. Pressionada com atrasos 

substanciais na primeira ensecadeira, Abigroup decidiu usar a 

ESC para a segunda ensecadeira. 

ESC foi abordada para ajudá-los a encontrar uma solução. 

Como resultado, a ESC projetou uma estaca-prancha 

personalizada e chamou-a de ESC3600-BP. Esta estaca-

prancha era uma variação do catálogo emitido em estacas-

prancha BP. A estaca-prancha BP foi projetada com um 

conector aberto adequado para o rejunte pós-instalação. A 

estaca BP é para trabalhos de drenagem, muros de repressão 

de águas subterrâneas e situações de controle de poluição. Esta 

estaca-prancha com seu peso leve, perfil largo e conectores 

mínimos também fornece uma proposta comercial atraente 

para muros de contenção e outras aplicações. 

A ESC forneceu uma alternativa melhor às estacas-prancha 

AZ36 especificadas originalmente para uma ensecadeira que 

permitisse a construção da Ponte Basculante para a Via 

Expressa Adelaide Port River. Lado a lado, a ESC36BP forneceu 

uma ensecadeira muito mais seca do que a adjacente 

construída de estacas-prancha AZ36. Isto foi parcialmente 

Nome do Projeto Bascule Bridge Cofferdam 

Proprietário do Projeto  Via Expressa Adelaide Port River 

Contratante Principal Abigroup  

Localização do Projeto  Adelaide, Australia 

Produto Sheet Piles 

Tonelagem Total  240 MT 

Data de Entrega  2010 

                         INTRODUÇÃO 

devido a conter menos da metade do número de 

intertravamentos e também o design de intertravamento 

fornecendo um excelente espaçamento que pode ser 

preenchido com rejunte mais facilmente e efetivamente. 

A estaca-prancha BP neste caso tinha de ter 17 metros de 

comprimento e manter grandes quantidades de água com uma 

cabeça de 6 metros, usando apenas uma camada dela para 

garantir que o projeto pudesse avançar no local com o mínimo 

de obstruções, mantendo os critérios de projeto e construção 

exigidos pelo cliente. 

A profundidade do rio era de 10,0m, com 2-3m de material de 

silte macio sobre uma camada de argila dura. As estacas-

prancha foram instaladas em 2m da camada rígida para 

fornecer um corte efetivo da infiltração da água no muro de 

estacas. A ensecadeira foi preenchida com cascalho e depois 

drenada a uma profundidade de 6,0 m abaixo do nível médio da 

água. Um reboco adicional foi feito com uma mistura de 

cimento não tóxico de rejunte, o que foi essencial já que 

considerações ambientais foram primordiais no projeto pois o 

porto é lar de uma grande população de golfinhos. 

PROJETO DE ENSECADEIRA PERSONALIZDA FEITA PELA ESC 

PROJETO DE ESTACA-PRANCHA PERSONALIZADA DA 

ESC FEITA ESPECIFICAMENTE PARA ESTE PROJETO 

         PROJETO DA PONTE COFFERDAM 

Via Expressa Basculante de Cofferdam  



          

         CONDIÇÕES DE SECAGEM NO INTERIOR DA ENSECADEIRA 

         INSTALAÇÃO NO LOCAL 

INTERTRAVAS REJUNTADAS ENSECADEIRA DRENADA 

Via Expressa Basculante de Cofferdam  
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          PROJETO CONCLUÍDO 

Via Expressa Basculante de Cofferdam  



    CONTENÇÃO COM ESTACAS-PRANCHA DE BAYNOONAH  

Nos últimos anos, Abu Dhabi testemunhou um enorme crescimento 

na demanda em construção e desenvolvimento devido ao aumento 

constante da população da cidade e das demandas de 

infraestrutura. O Departamento de Transportes de Abu Dhabi (DdT) 

está realizando vários trabalhos de desenvolvimento rodoviário em 

Abu Dhabi e uma decisão estratégica foi tomada para construir um 

túnel rodoviário, ampliar a Rua Baynoonah e também realizar vários 

trabalhos de paisagismo na Rua Baynoonah, estrada Al Ras Al 

Akhdar. e em frente ao Palácio dos Emirados. Um túnel rodoviário 

em forma de U de 25m de largura e com extensão de 10,5m foi 

proposto para ser construído na estrada Al Ras Al Akdar. Devido à 

proximidade do túnel proposto a prédios altos, um sistema de 

contenção temporário foi proposto para ser construído para 

facilitar a construção do túnel. 

  

A ESC realizou os cálculos de projeto em nome do Contratante 

Principal e os submeteu à aprovação do Cliente (Departamento de 

Transportes de Abu Dhabi) e seu Consultor (Parsons). Todos os 

projetos deveriam estar de acordo com os padrões britânicos. 

  

No geral, os solos de sobrecarga no local consistiam em um 

preenchimento de cascalho solto de 2m de espessura, seguido por 

areia siltosa de pouca a média densidade, até cerca de 9m de 

profundidade. Isto é seguido por uma areia siltosa densa a muito 

densa, até que  o leito de rocha (Calcarenito) é encontrado a 11m de 

profundidade. No entanto, a profundidade do leito de rocha varia de 

forma consistente e chega a até 6m em alguns locais. 

O projeto original era construir uma parede de estaca escavada. No 

entanto, a ESC conseguiu demonstrar ao cliente e ao consultor que 

um sistema de contenção de estacas-prancha é uma solução mais 

rápida, barata e tecnicamente sólida. A solução proposta de vigas 

de chapa de aço embutida foi adotada. Grandes partes do muro de 

retenção precisavam ser suportadas por um e/ou dois níveis de 

LAYOUT MOSTRANDO O ALINHAMENTO DO TÚNEL 

CROSS SECTION SHEET PILE RETENTION 

         PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE TÚNEL 

Nome do Projeto Baynoonah Tunnel , UAE 

Main Contractor Departamento de Transportes de Abu Dhabi (DdT) 

Consultor Parsons 

Product  Estacas-prancha 

Tonelagem Total  1,500 MT 

Data de Entrega  2011 

                       INTRODUÇÃO 

esteios com um muro de vigas contínuas. 

  

Devido à natureza inclinada da escavação, as condições da 

parede de contenção estavam constantemente mudando ao 

longo do comprimento do pmuro. A análise, portanto, teve que ser 

feita de forma incremental, com projetos de seções transversais 

para cada seção do túnel. A modelagem foi realizada utilizando 

uma análise de tensão efetiva baseada no BS8002, utilizando o 

software de análise ReWaRD. O projeto do sistema de estacas-

prancha foi executado de acordo com os requisitos do BS5950. 

Os esteios foram projetadas com base no BS8081, que é um 

padrão de projeto de carga de trabalho. 

  

A instalação das estacas-prancha foi realizada através da 

vibração das estacas-prancha até o nível exigido com um 

martelo vibratório montado em um guindaste 50T. 

  

Devido à profundidade variável do estrato duro (profundidade do 

leito de rocha), a pré-perfuração foi realizada para facilitar a 

condução de estacas-prancha em alguns locais. 

Contenção com Estacas-prancha de Baynoonah  
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O comprimento total do muro de retenção temporário de estacas

-prancha foi de 790m. Estacas-prancha de diferentes 

configurações e comprimentos foram usadas para atender as 

condições do local e os requisitos do projeto. O tipo de estaca-

prancha instalada incluiu CR13-575, CR13-600, NSPIIIw e FSPIV 

com comprimentos variando entre 9,5m e 15m, o que 

corresponde a uma tonelagem total de aproximadamente 1.400T 

(1.463nos). 

  

Esteios foram instalados usando uma perfuratriz hidráulica 

horizontal. A capacidade e número dos níveis dos esteios variaram 

com a profundidade da escavação. Um total de 311 esteios foram 

instaladas com capacidades que variam de 400kN (para 

escavação superficial) a 1.000kN (para escavação mais profunda, 

10,5m de profundidade). 

  

Vigas foram instaladas para garantir um suporte contínuo do Muro 

de Contenção. Para a viga UPN 300, com um módulo de seção de 

535 cm3/m, foi usada uma tonelagem total de aproximadamente 

94 T. 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

                MURO DE CONTENÇÃO 

         INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Contenção com Estacas-prancha de Baynoonah  



        PROJETO DE TUBULAÇÃO DE GÁS DA BHP  

           PROJETO DE TUBULAÇÃO DE GÁS 

Nome do Projeto BHP Gas Pipe Project 

Client BHP 

Location Illawarra, New South Wales, Australia  

Product  SSAW Pipes 

Tonelagem Total  800 MT 

Data de Entrega  2013 

   ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

                SSAW PIPES 

A ESC foi contemplada com o fornecimento para a BHP, 

Austrália. Os produtos para este projeto incluem tubo 

chanfrado galvanizado de solda de arco submerso espiral. 

O tubo foi produzido estritamente de acordo com a Norma: 

API 5L PSL1, com Grau X42. 

Especificação da tubulação: 

OD: 450NB, 600NB, 900NB. 

Espessura: 8,7mm e 9,5mm. 

Comprimentos: 1m, 5,9m, 6m. 

A entrada de matéria-prima é rigorosamente controlada: cada 

certificado de matéria-prima é revisado, a dimensão da bobina é 

verificada e os testes de aço são realizados em cada número de 

calor para composição química e propriedades mecânicas antes 

do início do processo de produção. 

Todas as inspeções foram realizadas estritamente de acordo com 

o Plano de Inspeção e Teste aprovado. 

Radiographic Test 

Projeto de Tubulação de Gás da BHP  
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        FORMAÇÃO DOS TUBOS SSAW 

 
MARCAÇÃO DO TUBO PARA MANTER A RASTREABILIDADE 

A dimensão do chanfro seguiu os requisitos conforme indicado na 

especificação Victaulic AGS Roll Groove. A dimensão do tubo é verificada  

        novamente / reconfirmada antes do início da galvanização. 
CHANFRADURA 



        GALVANIZAÇÃO 

 

Tubo galvanizado com uma espessura média de mais de 85 mícrons. 

Projeto de Tubulação de Gás da BHP  
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        EMBALAGEM E MANUSEIO 

 

Ambas as extremidades soldadas com ‘aranha’ para evitar deformação. 



        CARREGAMENTO E ENTREGA 

  

Projeto de Tubulação de Gás da BHP  
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        CARREGAMENTO E ENTREGA 

  



Nome do Projeto Amber Cove, Dominican Republic 

Cliente Carnival Cruise Line 

Contratante  Orion Marine Group 

Localização do Projeto  Bahia De Maimon, Dominican Republic  

Produto SSAW Pipe 

Tonelagem Total  4,346 MT 

     INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE NAVIOS DE CRUZEIRO  

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

                SSAW PIPE 

A ESC recebeu o trabalho de fornecer estacas tubulares 

pintadas para a construção de uma instalação de 

ancoragem de navios de cruzeiro localizada na 

República Dominicana. 

  

A ESC forneceu o tubo SSAW necessário com faixa de 

diâmetro externo de 508mm ~ 1371,6mm com uma 

espessura de 16mm. O Comprimento do tubo tem uma 

variação de 31,396m ~ 54m. 

Todas as 4.346 toneladas de tubos pintados 

foram entregues no local dentro de 90 dias após 

o pedido. 

A ESC coordenou-se com o empreiteiro para 

garantir que a embarcação pudesse descarregar 

diretamente a sua barcaça no local do projeto 

para economizar tempo e custo. 

Mapa geral do site. 

Instalação de Ancoragem de Navios de Cruzeiro  

            PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ANCORADOURO 
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        INSPECÇÃO DE MATÉRIA PRIMA 

Matéria-prima (bobina de aço laminada a quente) para o projeto 

fornecido de acordo com ASTM A1018 Gr50 em uma espessura de 

16mm. 

A qualidade da matéria-prima é fundamental para garantir que o 

produto final atenda à especificação do projeto. A espessura de 

cada bobina é inspecionada e a identidade do material deve ser 

rastreável com cada bobina. 

O teste de propriedades mecânicas e a análise da composição química são realizados em cada número de calor disponível. Cada teste é 

realizado com a testemunha da ABS (inspetor terceirizado). 

A matéria-prima deve passar pela inspeção dimensional, inspeção visual, inspeção de rastreabilidade, teste de propriedades mecânicas e 

análise de composição química antes que o processo de produção possa ser iniciado. 



         FORMAÇÃO DOS TUBOS 

Rastreabilidade: Marcação de estêncil na superfície interna do tubo, 

uma vez que a estaca é formada para garantir que a rastreabilidade 

esteja sob controle durante todo o processo de produção. 

Um inspetor terceirizado estava presente durante todo o processo de produção, incluindo todos os processos de controle de qualidade, o ABS 

(American Bureau of Shipping) era o inspetor terceirizado. 

  

Controle de Qualidade: Inspeção visual 100%, TU (Teste Ultrassônico) online e TU manual realizado em soldas em espiral e em placa, inspeção 

dimensional 100%, incluindo ovalidade, linearidade, diâmetro, comprimento e quadratura das extremidades do tubo. 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE TUBOS 

SSAW COM TU 100% ONLINE 

INSPEÇÃO DIMENSIONAL INSPEÇÃO END: TESTE ULTRASSONICO MANUAL 

Instalação de Ancoragem de Navios de Cruzeiro  
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         PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PINTURA 

TUBO JATEADO 

JATEAMENTO PARA O PADRÃO SA 2.5 

PINTADO COM DE TINTA EPÓXI DE ALCATRAO DE CARVÃO 

PRETA COM ESPESSURA TOTAL DE FILME SECO DE 410µM 

VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DO SUBSTRATO 

ANTES DE CADA CAMADA DO REVESTIMENTO 

TESTE DE ADESÃO DE AMOSTRA ALEATÓRIA 

INSPECÇÃO DFT DE ACORDO COM O SSPC PA2 

MEDIÇÃO DE CONDIÇÃO AMBIENTE 

TESTE DO REVESTIMENTO 100% 



         EMBALAGEM, EMPILHAMENTO E CARREGAMENTO DO NAVIO 

EMBALAGEM DOS TUBOS PINTADOS E MÉTODO DE EMPILHAMENTO: 

PROTEÇÃO CONTRA DANOS NA SUPERFÍCIE PINTADA. 

Instalação de Ancoragem de Navios de Cruzeiro  
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         CARREGAMENTO DO NAVIO 



         DESTINO 

Instalação de Ancoragem de Navios de Cruzeiro  

           INSTALÇÃO DE ANCORAGEM DE NAVIOS DE CRUZEIRO DA REPÚBLICA DOMINICANA 
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Nome do Projeto Tankput 19 Vopak Terminal  

Cliente Europile BV  

Main Subcontractor Geka Bouw B.V.  

Localização do Projeto  Amsterdam, Netherlands  

Produto Estacas-prancha e Vigas de Nivelamento 

Tonelagem Total 550 MT 

Data de Entrega March 2008 

       TERMINAL DE PETRÓLEO EUROTANK  

A ESC obteve rapidamente pedidos sucessivos com a 

Europile BV na Holanda, para o Terminal EuroTank em 

Amsterdã, Holanda. 

A legislação exigia que eles precisassem ter uma barreira 

impermeável à prova de fogo colocada em torno dos 

tanques de óleo. Eles tinham que ter um perímetro que 

suportasse o cenário possível de uma falha maciça dos 

tanques e todo o conteúdo fluindo para a área 

circundante. Além disso, esse líquido poderia estar em 

chamas no momento, portanto, o perímetro também 

precisava atender a esse problema em potencial. 

  

Após uma longa discussão sobre o projeto, onde várias 

opções foram examinadas pelo Contratante e pelo Cliente 

(como paredes de concreto e de terra), foi decidido usar 

estacas-prancha. As estacas-prancha da ESC, com seu 

perfil amplo, foram a escolha ideal devido às suas 

conexões muito pequenas em relação à metragem da 

                           INTRODUÇÃO 

Terminal Eurotank  

    ESCOPO DE FORNECIMENTO DA ESC 
                ESTACAS-PRANCHA 

Os cálculos foram realizados pela ESC, a fim de garantir que 

os requisitos rigorosos do Cliente (EuroTank B.V.) e do 

Contratante fossem cumpridos, ao mesmo tempo que as 

restrições orçamentais necessitavam ser cumpridas. 

Todas as estacas-prancha foram pintadas no topo de 4,1 m 

(ambos os lados) com 375 mícrons de tinta preta Jotamastic 

87. As vigas de nivelamento foram completamente revestidas 

usando a mesma tinta e espessura. Todos os trabalhos de 

pintura foram realizados na fábrica da ESC na China. Durante 

a instalação, houve descoloração e danos na pintura. 

Portanto, a ESC/Europile colocou uma camada extra de 

revestimento Jotun PU sobre o revestimento Jotamastic 

original para garantir que a cor cinza mantivesse seu código 

         PROJETO DE TERMINAL DE PETRÓLEO 

parede. A vedação da conexão é de pelo menos metade 

da de outras estacas-prancha e isso também significa 

menos risco de infiltração para o Contratante. 

A Geka Bouw B.V. ganhou o projeto com uma opção de 

estaca-prancha fornecida pela ESC. A ESC trabalhou em 

estreita colaboração com a Geka Bouw B.V. através do 

seu agente na Europa, Europile B.V. 

RAL final para o comprimento do projeto. 

Conectores extras foram enviados juntos com a remessa para 

garantir que, caso fosse necessário virar algo em cantos 

especiais ou que os obstáculos causassem uma variação na 

linha de direção, a Geka Bouw BV poderia realizar a fabricação 

no local sem atrasos no cronograma do projeto. A Lista de 

Quantidades para este projeto incluiu: 

 Estacas-prancha ESC-EU12 de vários comprimentos 

entre 8-10m Grau Q345B (528 toneladas) 

 Viga de Nivelamento em Aço x 11,8m de comprimento 

de Grade de Aço Q235B (22 toneladas) 

COMBINED PILE PROPERTIES 



             CARREGAMENTO 

ESTACAS-PRANCHA PRONTAS PARA O ENVIO 

             
INSPEÇÃO DE ESTACAS-PRANCHA 

A EMBALAGEM ESPECIAL PERMITIU A UTILIZAÇÃO 

COMPLETA DO ESPAÇO DO CONTAINER 

Terminal Eurotank  
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             INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Terminal Eurotank  



Nomes do Projeto 
Sistema de Estacas-prancha Permanentes e Sistema de Esteios ao Longo do Muro 4 e Muro 
8 

Cliente Jabatan Kerja Raya Malaysia and Ahmad Zaki Sdn Bhd 

Location Kuala Lumpur, Malaysia 

Product Muro de Contenção e Esteios 

Date May 2005 

         JALAN DUTA, PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESTRADA EM KUALA LUMPUR 

Projetos ESC (M) Sdn. Bhd. (Filial de construção da 

ESC), realizou um projeto em Kuala Lumpur, 

Malásia, para o Jabatan Kerja Raya, na Malásia 

(Departamento de Obras Públicas da Malásia), 

onde as estacas-prancha da ESC foram usadas em 

uma situação permanente. Isso permitiu um tempo 

de construção mais rápido, menor custo e um 

produto acabado esteticamente agradável. 

                      INTRODUÇÃO 

          PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO  

Jalan Duta, Projeto de Ampliação de Estrada em Kuala Lumpur 

Wall 4 before construction. 

        ESCOPO DE FORNECIMENTO DA ESC 

           MURO DE CONTENÇÃO E ESTEIOS 

O escopo da ESC era fornecer o projeto, suprimento e construção 

do muro de contenção completo e dos esteios associados para 

as seções com maior exposição. O projeto é baseado em um 

sistema de estaca-prancha permanente que é suportado por 

esteios permanentes em M4 e sistema de muro de arrimo 

permanente em M8. Os objetivos do sistema eram; 

 

Estabilizar, a longo prazo, a inclinação existente contra 

deslizamentos e  movimento causados pelas cargas de 

engenharia adicionais (aterramento) sobre ele e o fluxo de tráfego 

subsequente.    

A análise geotécnica determinará os requisitos do muro de 

contenção de estaca-prancha e do sistema de esteio. Os 

parâmetros determinados foram: 

 

1. Pressões da terra e da água subterrânea. 

2. Forças estruturais  

3. Assentamentos e deslocamentos  

 

Os padrões usados nesta seção são; 

BS 8002: Code of practice for earth retaining structures. 
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          DETALHES DO PROJETO 
Os parâmetros do solo foram obtidos dos dados de furo. Para o muro 

M4, os resultados do Teste de Penetração Padrão indicaram que 

havia uma camada rígida impenetrável variando de 9,0 m a 12,0 m do 

topo do nível final da estrada, onde as camadas de Areia Muito Densa 

e Densidade Dura são encontradas. Portanto, o encaixe necessário 

para estacas de 9,0 m deve ser alcançado com o uso de martelo 

vibratório de alta freqüência e / ou martelo hidráulico. Valores 

diferentes de Ø foram usados para o muro M8. Isso ocorre porque as 

condições reais do solo no local são muito mais altas do que as 

condições indicadas no registro do solo. O declive existente, com a 

amplitude de 26,5˚ - 29,1˚, pode, na verdade, se manter estável por si 

só com as condições de solo existentes, o que significa que as 

fricções do solo no local devem ser suficientemente altas. Além 

disso, o log de perfuração disponível foi realizado há 3 anos a cerca 

de 20m do muro M8. 

 

Uma análise de todo o sistema de muro de contenção foi realizada 

usando o software ReWaRD Retaining Wall. 

 

De acordo com a BS8002, as seguintes considerações foram feitas 

para a análise do muro de contenção, a fim de cumprir os requisitos 

de projeto do estado limite; 

 

• Escavação mínima de 0,5 m  

• Sobretaxa mínima de 10 kPa  

• Uso de parâmetros de projeto de solo, que são definidos 

como os parâmetros representativos do solo divididos por 

um fator de mobilização (M) de 1,2 (projeto de estresse 

efetivo).   

 

Durante toda a análise, os lençóis freáticos ativos foram ajustados de 

forma conservadora a 1,2 m de profundidade no lado retido e nos 

lençóis freáticos passivos a 0,5 m de profundidade no lado escavado 

para o muro M4. Enquanto o muro M8, o lençol freático ativo e 

passivo foi colocado a 6,0 m abaixo do nível da  estrada finalizada, 

uma vez que o muro M8 está localizada no topo de um aterro. 

De acordo com a BS 8081, o projeto da carga do esteio foi feito de 

acordo com o projeto da carga de trabalho, portanto, os parâmetros 

representativos do solo são usados na análise das cargas de esteio 

necessárias.  

 

Devido às diferentes condições de solo exigidas para satisfazer os 

diferentes códigos, foram analisados dois casos da estrutura 

utilizando o software ReWaRD; 

 

• Caso SP para determinar os requisitos da estaca-prancha 

(BS 8002)  

• Caso ANC para determinar cargas do esteio (Eurocode – 

Serviceability)  

 

Enquanto o Muro M8 foi analisado usando o caso mais crítico (Seção 

no C 30.00), com o maior solo retido e maior perfil de inclinação. E o 

maior momento de flexão registrado foi de 56,7 kNm/m. Por favor, 

consulte o Apêndice B para os resultados da análise do ReWaRD. 

 

O projeto do muro de contenção consistirá em dois componentes 

principais; 

• Estacas-prancha do Muro Principal 

Jalan Duta, Projeto de Ampliação de Estrada em Kuala Lumpur 

SECTION VIEW—WALL 4 

SECTION VIEW—WALL 8 

• Sistema de Esteios 

 

Os padrões usados nesta seção são; 

 

BS 5950:       Code of practice for structural use of steelwork in 

building 

BS 8002:       Code of practice for Earth retaining Structures 

BS 8081:       Code of practice for Ground Anchorages 

BS 449:       Specification for the use of structural steel in building 

 

A capacidade de momento do Muro Principal é baseada em; 

 

  Mc = fy * Z      (eq. 3.3.1) 

 Onde; 

  Mc = capacidade de momento do design final 

  Z = módulo de seção  

  fy = força de rendimento do material  

   = 180 N/mm2 para estacas permanentes  

 

Os esteios a serem usados possuem capacidade de carga de 

trabalho de 400 kN.   

 



Jalan Duta, Projeto de Ampliação de Estrada em Kuala Lumpur 

         DETALHES DO PROJETO 

Os projetos preliminares para o muro M4 foram realizados com 

base nas seguintes seqüências de trabalhos:-  

i. Instalação das estacas-prancha.  

ii. Aterramento para o nível de ancoragem ao solo na parte 

de trás do muro de estaca-prancha. 

iii.  Instalação dos esteios e feixe RC 

iv.  Preenchimento até o nível da estrada finalizada  

v.        Construção do feixe de cobertura. 

 

E os projetos preliminares para o muro M8 foram realizados com 

base nas seguintes seqüências de trabalhos: 

 

i.  Instalação das estacas-prancha  

ii. Preenchimento na parte de trás do muro de estacas-

prancha até o nível da estrada finalizada. 

iii.  Construção do feixe de cobertura. 

 

Projetos ESC (M) Sdn. Bhd fornece ao Cliente soluções 

completas para suas necessidades de muro de contenção. A 

experiência adquirida nos últimos 10 anos permitiu que a 

empresa fornecesse soluções com estacas-prancha para 

subsolos, marinha, contenção e muitos outros, para mercados na 

Malásia e no exterior.  

          ANTES DA INSTALAÇÃO 
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          INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Jalan Duta, Projeto de Ampliação de Estrada em Kuala Lumpur 



          PROJETO CONCLUÍDO 

Jalan Duta, Projeto de Ampliação de Estrada em Kuala Lumpur 

CONCLUÍDO MURAL 4 

          



39 

          PROJETO CONCLUÍDO 

CONCLUÍDO MURAL 8 

Jalan Duta, Projeto de Ampliação de Estrada em Kuala Lumpur 



                           

          

          PROJETO CONCLUÍDO 

CONCLUÍDO MURAL 4 

CONCLUÍDO MURAL 8 

Jalan Duta, Projeto de Ampliação de Estrada em Kuala Lumpur 

CONCLUÍDO MURAL 4 

CONCLUÍDO MURAL 8 
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Project Name Johor Bahru Convention Centre 

Client  Government of Johor 

Main Subcontractor Kumpulan SK Jaya Sdn Bhd 

Location Johor Bahru, Malaysia 

Product Sheet Piles and Ground Anchors 

Total Tonnage  408 MT 

Delivery Date 2005 

        NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOHOR BAHRU 

O tempo era limitado e o projeto havia sido concedido pelo 

governo de Johor. Posteriormente, a Kumpulan SK Jaya Sdn 

Bhd pediu à ESC para analisar a melhor maneira de cumprir as 

limitações de tempo e ainda trabalhar dentro do orçamento 

proposto. 

O centro de convenções seria construído ao lado de uma 

colina e vizinho do Hotal Puteri Pan Pacific. A escavação só 

poderia ocorrer em três lados devido à natureza do local. 

Do aspecto da análise geotécnica, o registro do solo mostrou 

a existência de materiais argilosos variando de condição 

firme a muito rígida. Um solo argiloso só exibirá plasticidade 

entre certos limites de teor de água. Se o teor de água for 

menor que o limite de plástico, a argila estará seca e 

quebradiça. Se o teor de água for maior que o limite de líquido, 

                           INTRODUÇÃO 

Johor Bahru Convention Centre 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO DA ESC 

                SHEET PILES & GROUND ANCHORS 

A ESC sugeriu que o projeto utilize estacas-prancha de 

15 metros e esteios permanentes como a melhor 

solução para os requisitos do cliente. A ESC venceu a 

seleção e subseqüentemente forneceu 408 toneladas 

de estacas-prancha  personalizadas ESC-B9-F2 com 

um módulo de seção de 2.800cm3/m junto com um 

número de 297 esteios de 400kN. A ESC também 

instalou as estacas-prancha, esteios e executou as 

obras de concreto necessárias para os esteios das 

vigas. 

Os esteios foram incorporados na laje durante a 

construção do subsolo e foram deixados no local. 

Todas as conexões das estacas-prancha foram 

soldadas após a instalação para fornecer um bloqueio 

de 100% da água necessário em tais estruturas de 

estacionamento. 

          PROJETO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 

o solo se comportará quase como um líquido. Isso naturalmente 

representa uma situação geotécnica muito desafiadora para a 

consideração de uso de estacas-prancha e esteios. Além disso, a 

pressão da água nos poros e o processo de consolidação, tanto a 

curto quanto a longo prazo, para solos argilosos, também 

aumentam a dificuldade na capacidade de momento das estacas

-prancha e na verificação da deflexão. 

SEÇÃO TRANSVERSAL DA PAREDE 

DETALHES DA VIGA PARA OS ESTEIOS 



             INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Johor Bahru Convention Centre 

A INSTALAÇÃO DO SEGUNDO 

NÍVEL DE ESTEIOS SE INICIA 

ESTACAS-PRANCHA FORAM COLOCADAS E ENFIADAS 

UTILIZANDO UM MARTELO VIBRATÓRIO PADRÃO 

APÓS A INSTALAÇÃO INICIAL COM O MARTELO VI-

BRATÓRIO, UM MARTELO HIDRÁULICO FOI EMPREGADO 

PARA MOVER PARA A PROFUNDIDADE FINAL 
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        CONCLUSÃO DO PROJETO 

PISO TÉRREO ESTÁ COMPLETO COMPLETED WALL READY FOR USE 

FOTO APÓS 5 ANOS DE USO FOTO APÓS 10 ANOS DE USO 

AINDA COM ÓTIMA APARÊNCIA 

THE JOHOR CONVENTION CENTRE AFTER COMPLETION IN 2005 

Johor Bahru Convention Centre 



Nome do Projeto  Jubail Supply Base Project 

Cliente Jubail Commercial Port 

Main Subcontractor Dialog E & C Sdn Bhd 

Localização do Projeto  Jubail, Saudi Arabia 

Produto Estacas H, Estacas-prancha e Tirantes 

Tonelagem Total 2,078 MT 

Data de Entrega 2011 

        BASE DE SUPRIMENTO DE JUBAIL 

A Base de Suprimentos de Jubail (BSJ) está localizada dentro 

dos limites do Porto Comercial de Jubail, utilizando um cais 

de águas rasas adjacente ao Porto Comercial, com um canal 

de aproximação comum. A BJS, a 80km ao norte da cidade de 

Damman e do aeroporto, está estrategicamente localizada 

dentro das rotas aéreas e marítimas internacionais no Golfo 

Pérsico e próximo dos principais campos de petróleo/gás no 

Golfo Pérsico e dos complexos petroquímicos terrestres. 

A Dialog E&C Sdn Bhd precisava que a profundidade da água 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO DA ESC 
                ESTACAS H, ESTACAS-PRANCHA E TIRANTES 

A tonelagem do projeto foi: 

 ESC H90/40A-1 x 18m Q345B - 1160t 

 ESC S9.5 x 18m Q345B - 624t (com as bases) 

 ESC 22BP x 6m S355 - 294t 

 Tirantes - diâmetro de 57,55mm com rosca laminada de 

grau St 670/800 x 19m - 20m; capacidade de 

rendimento de 1740kN; Totalmente galvanizado. 

 

Viga (pintada) tamanho 305x305 (total 347 t) com todas as 

chapas de reforço necessárias cortadas apropriadamente para 

instalação rápida e fácil no local. 

Com base nos resultados da investigação do solo, o fundo do 

leito da bacia do cais foi revestido com uma camada muito 

densa de areia/arenito cimentado com espessura variando de 

0,5m a 2m. Abaixo da rocha de cobertura, o estado do subsolo 

compreendia areia meia densa e argila muito dura. 

          PROJETO DE MURO DE ESTACAS-PRANCHA 

aumentasse de -3,5m CD para -6,0m CD, a fim de atender às 

embarcações de apoio em alto mar para a base de fornecimento. 

Um novo muro de estacs-prancha precisaria ser instalado na 

frente do muro antigo para atender aos novos requisitos de 

profundidade. Eles à ESC e nós fornecemos uma solução que 

combinava as remessas das fábricas da ESC na China e na 

Malásia. 

A melhor solução era um muro misto de Estacas H com estacas-

pranchas e tirantes interligando ambos os muros. 

  

Estas condições do solo encorajaram a ESC a aconselhar o 

cliente a realizar a pré-perfuração para as Vigas Mestras (H) e 

estacas-prancha para assegurar a penetração total e a 

velocidade de instalação. Além disso, devido às condições de 

içamento no local, a ESC afixou bases nas estacas-prancha de 

preenchimento S9.5. 

O sistema de pintura e a preparação da superfície das Estacas 

H e estacas-prancha, incluindo outros acessórios, tiveram que 

atender à categoria ambiental da C5M conforme declarado nas 

normas BS EN ISO 12944 e ISO 9223. O revestimento consistiu 

de duas camadas de epóxi mastique, totalizando 400µm de 

espessura de filme seco, o Jotamastic 87 foi usado para essa 

tarefa. A preparação da superfície foi jateada a SA 2.5 de 

acordo com a norma ISO 8501-1. Todas as estacas-prancha, 

tirantes, vigas e outros itens de aço foram fornecidos com 

esses revestimentos protetores. 

Jubail Supply Base 
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PERFIL DO MURO RESERVA DESENHOS DO COMPONENTE DA 

ESTACA DO MURO PRINCIPAL 

PLANO DE LAYOUT DO LOCAL DO PROJETO PLANO DE LAYOUT DO LOCAL DO PROJETO 

            DETALHES DO PROJETO 

           PINTURA  

VIGAS PARA O SISTEMA DE AMARRAÇÃO ESTÃO SENDO 

PINTADAS NA FÁBRICA DA ESC NA MALAYSIA 

Jubail Supply Base 



INSTALAÇÃO EM ANDAMENTO 

DO MURO PRINCIPAL 

A INSTALAÇÃO DOS TIRANTES COMEÇA 

            CARREGAMENTO DO NAVIO 

           INSTALAÇÃO NO LOCAL 

INSTALAÇÃO DAS VIGAS EM 

PREPARAÇÃO PARA OS TIRANTES 

SEÇÃO PARCIALMENTE COMPLETA DO MURO 

Jubail Supply Base 
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             MURO COMPLETO 

Jubail Supply Base 



Nomes do Projeto Kaohsuing Port Combi Wall, Taiwan 

Main Subcontractor Meng-Deng Construction Co. Ltd, of  

Localização do Projeto  Kaohsuing, Taiwan 

Produto Estacas Tubulares e Estacas-prancha 

Tonelagem Total 10,282 MT 

Data de Entrega 2011 

        KAOHSUING PORT COMBI WALL, TAIWAN 

A Meng-Deng Construction Co. Ltd, de Taiwan, tinha um 

projeto para a expansão do porto em Kaohsuing, Taiwan. As 

opções oferecidas pelos provedores normais de estacas-

prancha largas não eram econômicas o suficiente para o 

orçamento e as restrições de projeto que o Porto tinha. 

  

A ESC Pile Steel Trading (Xangai) Co. Ltd analisou o melhor 

método para o empreiteiro e o Kaohsuing Harbour Bureau, 

Ministério das Comunicações. Após várias discussões e 

opções de projeto, ESC e Meng-Deng acordaram o uso do 

muro combinado com estacas-pranca e tubulares.  

A estrutura existente foi incapaz de acomodar o tamanho 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO DA ESC 

A combinação imbatível de design e recursos da ESC permitiu 

ao empreiteiro fabricar tubos de 1470mm de diâmetro e 15mm 

de espessura com comprimento de 31 metros 

(aproximadamente 8000 toneladas) em Taiwan. Em seguida, 

fornecemos estacas-prancha de 28, 19 e 13 metros da Nippon 

Steel no Japão (2.282 toneladas de IIIw em SY390) e, 

finalmente, as 109 toneladas de conexões IIIw especialmente 

fabricadas que são exclusivas da ESC. 

  

O projeto economizou tempo e dinheiro consideráveis para o 

empreiteiro e foi o primeiro muro combinado tubular de muito 

sucesso em Taiwan. 

          PROJETO DE MURO COMBINADO 

maior dos navios mais novos, bem como a profundidade de 

dragagem necessária para os navios maiores que estavam 

chegando em Kaohsuing. O método aprovado foi a instalação de 

um muro principal de tubo e estaca-prancha em frente à 

estrutura existente e, em seguida, proceder com a remoção do 

muro antigo e à instalação do restante do sistema. 

  

Com os portos ficando cada vez mais profundos ao redor do 

mundo, a fim de lidar com as embarcações pós Panamax e 

outras embarcações convencionais mais novas e maiores, espera

-se que mais e mais clientes e proprietários de portos busquem 

essas soluções para suas necessidades. 

                ESTACAS TUBULARES E ESTACAS-PRANCHA 

Kaohsuing Port Combi Wall 
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          DETALHES DO PROJETO 

ISOMETRIC DETAIL OF THE MAIN WALL SYSTEM Here is the isometric drawing of the wall profile 

showing the two IIIw infill sheet piles in between 

the 1470mm tubes. This system is installed with 

the tubes or king piles first using a driving guide. 

Once the tubes are installed the guide is removed 

and the IIIw sheet piles installed between the 

spaces and slotted in using the special clutches 

attached to the tubular piles. Below, we can see 

the schematic drawing which allows for five 

tubular piles to be installed before the guide is 

removed. This guide is essential in the efficient 

installation of long marine sheet pile walls. 

Without it productivity is greatly reduced as well 

as the straightness and aesthetics of the final 

wall. As you can well imagine if you get the 

tubular piles out of alignment then it will be nearly 

impossible to install the infill sheet piles. 

DRIVING GUIDE DESIGNED BY ESC 

SECTION DRAWING DETAILS 

Kaohsuing Port Combi Wall 



           DETALHES DO PROJETO 

TUBULAR PILES WITH CLUTCHES CLUTCH ON CLUTCH PROFILE 

          DELIVERY TO SITE 

Kaohsuing Port Combi Wall 
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           INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Kaohsuing Port Combi Wall 



Nome do Projeto  Liquid Bulk Terminal Rubis 

Main Subcontractor Geka Bouw B.V.  

Localização do Projeto  Taiwan 

Produto Estacas-prancha 

Tonelagem Total 283 MT 

Data de Entrega March 2009 

        LIQUID BULK TERMINAL RUBIS 

A Europile BV, na Holanda, garantiu mais um projeto de 

proteção de tanques, desta vez para o Terminal Rubis Tank, 

em Roterdã, Holanda. 

A legislação exigia que eles deveriam ter uma barreira 

impermeável à prova de fogo colocada em torno dos 

tanques de petróleo. Eles tinham que ter um perímetro que 

suportasse o cenário possível de uma falha maciça dos 

tanques e todo o conteúdo fluindo para a área circundante. 

Além disso, esse líquido poderia estar em chamas no 

momento, portanto, o perímetro também precisava atender 

a esse problema em potencial. 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A Lista de Quantidades incluiu: 

Estacas-prancha de Aço ESC-EU12 Grau Q345B em vários 

comprimentos de 9,5m a 10,5m (252 toneladas) 

Estacas-prancha de Aço ESC-EU8 Grau Q345B em vários 

comprimentos de 5,7m a 7,7m (31 toneladas) 

  

Os cálculos foram realizados pela ESC, a fim de garantir que 

os requisitos rigorosos do Cliente e do Empreiteiro fossem 

atendidos, ao mesmo tempo em que as restrições 

orçamentárias precisavam ser cumpridas. 

  

Todas as estacas-prancha EU12 foram pintadas 3,35 metros 

na parte superior frontal e 4,0 metros na parte superior 

traseira com 375 micrômetros de tinta preta Jotamastic 87. 

As estacas-prancha EU8 foram pintadas 3,35 metros na parte 

          PROJETO DE PROTEÇÃO DE TANQUE 

As estacas-prancha da ESC, com seu perfil amplo, foram a 

escolha ideal devido às suas conexões muito pequenas em 

relação à metragem da parede. A vedação da conexão é de pelo 

menos metade da de outras estacas-prancha e isso também 

significa menos risco de infiltração para o Empreiteiro. 

              ESTACAS-PRANCHA 

PERFIL DA ESTACA-PRANCHA 

CALENDÁRIO DE REVESTIMENTO 

superior frontal e 3,35 metros na parte superior traseira  com 

375 micrômetros de tinta preta Jotamastic 87. Todos os 

trabalhos de pintura foram realizados na fábrica da ESC na 

China. 

  

Conectores extras foram enviados juntos com a remessa para 

garantir que, caso fosse necessário virar algo em cantos 

especiais ou que os obstáculos causassem uma variação no 

içamento, a Geka Bouw BV poderia realizar a fabricação no 

local sem atrasos no cronograma do projeto. 

          

Liquid Bulk Terminal Rubis 
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          DETALHES DO PROJETO 

          EMBALAGEM E ENTREGA NO LOCAL 

          INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Liquid Bulk Terminal Rubis 



          FUNDAÇÕES DE CONCRETO 

          PROJETO CONCLUÍDO 

Liquid Bulk Terminal Rubis 
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Nomes do Projeto Melaka River Beautification 

Main Subcontractor Pesona Metro Sdn Bhd  

Consultor SMHB of Malaysia  

Localização do Projeto  Melaka, Malaysia 

Produto Estacas-prancha 

Tonelagem Total 3,000 MT 

Data de Entrega 2005 

        EMBELEZAMENTO DO RIO MELAKA 

Melaka é um destino muito popular para os turistas 

malásios e estrangeiros. A história e a beleza da cidade 

eram lendárias. No entanto, ao longo dos anos, houve 

construção não autorizada e despejo indesejado de 

resíduos no Rio Melaka provenientes de moradores e 

indústrias. O governo não poderia mais anunciar e utilizar o 

rio como parte de sua autopromoção. 

 Decidiu-se limpar o rio e permitir que barcos turísticos 

maiores se aventurassem rio acima, além de proporcionar 

aos pedestres um acesso a pé livre de obstáculos ao longo 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

Em 2005, a Pesona Metro Sdn Bhd foi à ESC, solicitando 

assistência na concepção, fabricação e instalação de um novo 

plano audacioso para limpar o Rio Melaka e torná-lo mais 

propício para turistas e residentes locais. Os projetos e a meta 

de longo prazo tinham que levar em consideração uma vida útil 

de 50 anos e o fato de que as novas linhas de esgoto que 

andavam de mãos dadas com o embelezamento poderiam ser 

acomodadas dentro do escopo da estrutura, se necessário. As 

estacas foram galvanizadas em algumas seções e pintadas em 

outras de acordo com as exigências. 

  

O governo de Melaka concedeu o projeto de grande prestígio à 

Pesona Metro Sdn Bhd com base em sua experiência e 

conhecimento único combinados que eles somaram com a ESC 

e Consultores SMHB da Malásia. Todas as partes trabalharam 

juntas por um período de mais de quatro anos, desde a fase de 

          PROJETO DE OBRAS DE EMBELEZAMENTO 

da margem do rio, a mais de 5km da foz. Isso também ocorreu 

de mãos dadas com uma grande limpeza do lixo que estava 

sendo despejado no rio e um programa de educação para os 

cidadãos e a indústria local. Eles sabiam que não adiantava 

fazer um novo desenvolvimento se os velhos hábitos o 

transformassem em um risco desagradável e de saúde e as 

pessoas não quisessem usá-lo. 

                ESTACAS-PRANCHA 

projeto até a fase de implementação e conclusão. Os perfis das 

estacas-prancha variavam de seção para seção ao longo das 

várias etapas do projeto. 

  

A estaca-prancha foi projetada estritamente para fachada 

estética do rio na maioria das seções, uma vez que as 

passarelas eram predominantemente suportadas por estacas 

de concreto armado, permitindo assim que a estrutura não 

exigisse que nenhuma carga fosse feita na estaca-prancha. 

Mais de 3.000 toneladas de estacas-prancha foram usadas no 

projeto durante o período de 4 anos. 

  

O design econômico da ESC e as estacas-prancha fabricadas 

localmente foram essenciais para garantir o escopo do 

trabalho. 

Embelezamento do Rio Melaka 



           DETALHES DO PROJETO 

PERFIL DA ESTACA-PRANCHA USADA VISÃO DE SEÇÃO TÍPICA 

DESIGN DA SECÇÃO TRANSVERSAL 

SECTION DESIGN 

DESIGN DA SECÇÃO 

TRANSVERSAL 

ESTACAS-PRANCHA ESC-10BP 

Embelezamento do Rio Melaka 
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          RIO MELAKA ANTES E DEPOIS 

Embelezamento do Rio Melaka 



          RIO MELAKA ANTES E DEPOIS 

Embelezamento do Rio Melaka 
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          PROJETO CONCLUÍDO 

Embelezamento do Rio Melaka 



          PROJETO CONCLUÍDO 

        

          

          

                

Embelezamento do Rio Melaka 
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Nomes do Projeto Modular Beam Transport System  

Main Contractor ALE Heavylift BV  

Localização do Projeto  Netherlands, United Kingdom 

Produto Vigas de Transporte 

Data de Entrega July 2013 

        MODULAR TRANSPORT BEAM SYSTEM 

A ESC foi contemplada com a fabricação de um inovador 

sistema de transporte de vigas modulares para serviços 

pesados com comprimentos ajustáveis, capazes de 

transportar conjuntos pesados para carregamento, como 

guindastes para contêineres e torres marítimas. A ESC 

realizou a fabricação pesada de alta precisão. 

  

Existem 6 vigas centrais com terminais em ambas as 

extremidades e 4 vigas finais com terminais apenas numa 

extremidade - para formar uma plataforma de dois lados de 

55 m de comprimento que pode ser rolada ao longo do solo. 

  

Cada uma dessas vigas tinha 1,55 metros de altura, 1,6 

metros de largura e 10,7 metros de comprimento. A classe  

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

As instalações da ESC na Malásia foram contempladas com o 

escopo de fabricação pela empreiteira de transporte pesado e 

elevação respeitada globalmente ALE Heavylift BV, baseada na 

Holanda em 2013, para produzir 10 vigas de transporte 

pesadas, para um total de mais de 200 toneladas. Essas vigas 

seriam utilizadas em uma plataforma reutilizável para deslizar 

itens grandes e pesados, por exemplo, uma plataforma de 

petróleo para dentro e fora do mar. 

          PROJETO DE VIGA MODULAR DE TRANSPORTE 

                ESTRUTURAS DE VIGAS DE TRANSPORTE 

Amostra de aplicação de vigas de transporte. 

Modular Transport Beam System  

de aço de alta resistência de aço S355J2G3. Uma configuração 

complexa de furos que tinham que se alinhar em diferentes planos 

significava que as tolerâncias de acabamento eram críticas na 

aceitação pelo cliente das vigas de aço. Soldadores qualificados e 

altamente hábeis completaram soldas desafiadoras devido ao difícil 

acesso dentro da estrutura do feixe. As vigas foram testadas em várias 

configurações para garantir que elas se encaixem sem problemas. 

 

O projeto foi entregue com sucesso no Reino Unido em julho de 2013 e 

desde então tem sido reutilizado para numerosos elevadores pesados.  



          

Modular Transport Beam System  

          FOTOS DO PROJETO 

ENCAIXE DOS TERMINAIS ENCAIXE DOS TERMINAIS 

PERFURANDO OS BURACOS 

REVESTIMENTO COMPLETO 

PERFURANDO OS BURACOS 

VIGA DE LEVANTAMENTO PESADO NO TRANSPORTE 

VIGA DE LEVANTAMENTO PESADO NO TRANSPORTE 
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Nomes do Projeto Ohau Channel Diversion 

Main Subcontractor HEB Smithbridge Ltd 

Localização do Projeto  Rotorua, New Zealand  

Produto H Piles, Sheet Piles with Clutches 

Tonelagem Total 2,637 MT 

Data de Entrega January 2008 

        OHAU CHANNEL DIVERSION 

O Environment Bay of Plenty recebeu recursos para 

construir uma estrutura de muro de desvio no Lago Rotoiti. 

O Muro de Desvio foi projetado para impedir que a água flua 

do Lago Rotorua para o corpo principal do Lago Rotoiti, 

desviando-o para o Rio Kaituna pelo Canal Ohau. 

  

A maioria dos problemas do Lago Rotoiti é causada pelos 

nutrientes que fluem do Lago Rotorua. Assim, o muro de 

desvio irá, ao longo do tempo, melhorar significativamente a 

qualidade da água do lago. O Muro de Desvio do Canal Ohau 

está localizado na saída do Canal Ohau, que liga o Lago 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A ESC trabalhou em estreita colaboração com o Empreiteiro 

(HEB Smithbridge Ltd) para fornecer a solução mais prática e 

econômica para este prestigioso projeto. 

  

Os materiais foram todos fabricados na fábrica da ESC na China 

e entregues no decorrer de 2007. A ESC construiu um sistema 

de muro personalizado que permitia vigas mestras separadas a 

3,2 metros e estacas-pranchas (3 números). O projeto foi uma 

reconfiguração do muro combinado de Estacas H da ESC. 

Todos os desenhos e cálculos foram realizados pela ESC. 

  

Em termos de engenharia, o muro era único de forma que o 

engenheiro exigia um assentamento zero garantido, mesmo 

com a alta atividade sísmica da Nova Zelândia. A solução do 

muro de estacas H foi, portanto, empregada porque as estacas 

          PROJETO DE MURO DE DESVIO 

Rotorua ao Lago Rotoiti. Ele tem 1275 metros de comprimento 

e desvia a água do Lago Rotorua, com seus níveis mais altos 

de nutrientes, diretamente no Rio Kaituna, impedindo-a de 

degradar a qualidade da água do Lago Rotoiti. 

  

O muro custou pouco menos de US$ 10 milhões para ser 

construído e foi financiado pelo Environment Bay of Plenty e 

pelo Governo Central. Espera-se que melhore a qualidade da 

água do Lago Rotoiti em menos de cinco anos, com o apoio de 

projetos de reticulação de esgotos à beira do lago. 

                H PILES & SHEET PILES with CLUTCHES 

H poderiam ser empurradas profundamente através da lama 

macia e enfiadas até o leito de rocha. Em alguns casos, isso 

significava vigas de mais de 50 metros de comprimento, que 

precisavam ser estendidas durante o encaixe até que o 

conjunto necessário fosse alcançado. 

DESENHO DA ESTACA-PRANCHA 

Ohau Channel Diversion 



          MATERIAIS PRONTOS PARA ENVIO 

O muro de desvio é conduzido para o leito do lago Rotoiti e sobe 

um pouco acima do nível do lago. É feito de grandes segmentos 

pré-moldados de concreto e parede de aço projetados para 

durar pelo menos 50 anos. Há uma proteção no topo do muro 

para desencorajar as pessoas a andar sobre ele, por razões de 

segurança. 

  

O desenho final da estrutura baseou-se no feedback do público 

em vários hui (Assembléias Maori) e em reuniões públicas, bem 

como comentários recebidos nos questionários e uma série de 

estudos técnicos. Estes estudos incluem: 

 Modelagem da qualidade da água 

 Modelagem de transporte de sedimentos 

 Modelagem hidrodinâmica do lago 

 Investigações geotécnicas 

 Avaliação dos efeitos na qualidade da água corrente no 

Rio Kaituna e no Estuário de Maketu 

 Paisagem e avaliação visual 

 Avaliação Cultural 

 Avaliação ecológica, incluindo efeitos sobre peixes e 

aves aquáticas 

  

O muro irá desviar a água que flui atualmente através do canal 

do Lago Rotorua para o Lago Rotoiti, diretamente no Rio 

Kaituna. Atualmente, cerca de 40% dessa água flui para o Rio 

Kaituna, principalmente no verão. O resto do ano flui 

principalmente para o Lago Rotoiti. 

O desvio evitará que, anualmente, 180 toneladas de nitrogênio e 

15 toneladas de fósforo entrem no corpo principal do Lago 

Rotoiti vindo do Lago Rotorua através do Canal Ohau. Espera-

se que o desvio melhore a qualidade da água do Lago Rotoiti 

dentro de cinco anos, uma vez que pesquisas mostram que 70% 

dos nutrientes que entram no lago passam pelo Canal Ohau. 

Não se espera que tenha um impacto significativo na 

qualidade do Rio Kaituna. 

  

Um canal de 5 nós/50 metros de largura no lado oeste do muro 

de desvio permite o acesso de barco de/para o Lago Rotoiti e o 

Canal Ohau. Este canal está entre o muro de desvio e as bóias 

cônicas vermelhas. Uma zona de exclusão entre as bóias 

cônicas vermelhas e a borda do lago protege a avifauna. 

  

O muro fazia parte de uma série de iniciativas sendo usadas 

para ajudar a proteger e restaurar os lagos - de intervenções 

estruturais, como o muro, até práticas de manejo do uso da 

terra para reduzir a lixiviação de nutrientes das terras 

agrícolas. 

  

O efeito do muro está agora sendo monitorado de perto para 

avaliar seu sucesso e se a vida selvagem é afetada por ele ou 

não, incluindo um programa de monitoramento de pesca de 

cinco anos. 

Ohau Channel Diversion 
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          INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Ohau Channel Diversion 



          

Nome do Projeto  Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1 

Cliente Port of Fujairah, UAE 

Contratante Principal  Athena SA 

Engenheiro  MUC 

Localização do Projeto  Port of Fujairah, United Arab Emirates 

Produto Estacas Tubulares, Estacas-prancha, Vigas, Tirantes e Proteção Contra Corrosão 

Tonelagem Total 17,000 MT 

Data de Entrega November 2008 

         PORT OF FUJAIRAH OT2, PHASE 1, UAE 

A Athena SA e a ESC propuseram o Sistema de Muro 

Combinado com Estacas Tubulares da ESC que acabou de 

ser contemplado pelo Porto de Fujairah e seus Engenheiros 

da MUC dos Países Baixos. Durante a realização da fase de 

projeto, a ESC realizou reuniões no local, nos EAU, e visitou 

a equipe de geotecnia e estrutura da MUC em Terheijden, 

Holanda. A ESC assegurou que todas as facetas exigidas 

pelo Cliente e seus Engenheiros pudessem ser atendidas. 

  

O Porto de Fujairah propôs um novo muro-cais para a 

construção de um terminal de petróleo ao norte da 

instalação portuária existente. O nome deste projeto é 

Fujairah OT2. O principal objetivo deste cais será ser uma 

                           INTRODUÇÃO 

          PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PORTO 

instalação de carregamento de navios para produtos 

petrolíferos. 

  

O tipo de muro de contenção usado contém estacas tubulares 

de aço com preenchimento de estacas-prancha, presas por 

tirantes a uma parede de ancoragem de estacas-prancha 

enterradas. Esta parede foi preenchida com material dragado 

localmente. Além disso, para combater possíveis problemas de 

liquefação, houve remoção significativa de material 

inadequado e substituição por material rochoso adequado. 

PROJETO DO MURO COMBINADO VISÃO DE SEÇÃO DO PROJETO 

Port Of Fujairah OT2 Phase 1 Project 
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          DETALHES DO PROJETO 

PROJETO DO MURO COMBINADO 

 Análise do muro de contenção e do sistema 

de contenção, dados os parâmetros 

geotécnicos, requisitos do local e 

considerações de carga, incluindo projeto 

sísmico. 

 Especificação e desenho dos componentes 

necessários da estaca-prancha e do tirante 

para suportar as cargas geotécnicas e 

impostas calculadas 

 Avaliação das condições de corrosão e 

projeto dos componentes do sistema de 

estaca-prancha para acomodar essas 

condições, incluindo a especificação de 

revestimentos de proteção. 

 Várias instruções de métodos exigidos para 

tarefas específicas, incluindo pintura, vedação 

com betume e teste de resistência de 

conexão. 

Port Of Fujairah OT2 Phase 1 Project 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A ESC entregou mais de 17.000 toneladas de estacas 

tubulares para muros combinados, estacas-prancha, 

tirantes e vigas para a construção do muro-cais como 

parte das obras de expansão do Porto de Fujairah - um 

porto multiuso na costa leste dos Emirados Árabes 

Unidos , a aproximadamente 110 quilômetros do Estreito 

de Ormuz. 

  

A ESC não apenas trabalhou com os proprietários, mas a 

empreiteira Athena SA teve constantes visitas ao local e 

comunicação com a ESC, tanto durante a fase de projeto 

como na fase de implementação do projeto. Os projetos 

do sistema de muro levaram em consideração o método 

                ESTACAS TUBULARES E ESTACAS-PRANCHA 

preferido de construção detalhado pela Athena SA e 

foram adaptados de acordo, ao mesmo tempo em que 

os rigorosos fatores de segurança dos Engenheiros 

Clientes foram seguidos em termos de condições 

sísmicas e estruturais. 

 O projeto do muro de estacas-prancha foi 

realizado pela ESC e detalhado em uma série de 

relatórios. O escopo do projeto coberto por esta 

série de relatórios foi o seguinte; 

 Avaliação de dados geológicos e condições 

locais existentes para determinar uma gama de 

parâmetros geotécnicos para uso nos projetos. 



. 

          PINTURA DOS TUBOS 

TRABALHOS DE PINTURA REALIZADOS NO LOCAL 

O revestimento especificado para as estacas-prancha é para jateamento SA2.5 seguido de duas camadas de Jotamastic 87 de 250 

micrômetros. O revestimento foi aplicado em 22,3m da parte superior frontal e 4m na traseira das Estacas Tubulares da ESC. As Estacas

-Prancha da ESC tinham todos os seus 22m de comprimento com tinta aplicada em ambos os lados. As Estacas de Escoramento ESC 

não tinham revestimento. 

Port Of Fujairah OT2 Phase 1 Project 

          PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

              ACTIVIDADES 

ESTACAS-PRANCHA NO LOCAL PRONTAS 

PARA JATEAMENTO E PINTURA 

JATEAMENTO DE TUBOS NO LOCAL 
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          TRANSPORTE DA CARGA 

Port Of Fujairah OT2 Phase 1 Project 



          INSTALAÇÃO NO LOCAL 

IÇAMENTO CUSTOMIZADO PARA AS VIGAS MESTRAS 

INÍCIO DOS TRABALHOS NO LOCAL TIRANTES E CONCRETO REFORÇADO 

ENCAIXE DAS ESTACAS-PRANCHA DE 

PREENCHIMENTO 

INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA 

Port Of Fujairah OT2 Phase 1 Project 
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           PROJETO CONCLUÍDO 

Port Of Fujairah OT2 Phase 1 Project 



Nome do Projeto  Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 

Cliente Athena SA 

Contratante Principal  Port of Fujairah, UAE 

Engenheiro  MUC 

Localização do Projeto  Fujairah, United Arab Emirates 

Produto Tubos SSAW, Vigas H e Estacas-prancha 

Tonelagem Total 8,445 MT 

Data de Entrega 2013 

        PORT OF FUJAIRAH OT2, PHASE 2, UAE 

Este projeto inclui a construção de um novo muro-cais para 

a extensão do Terminal 2 do Porto de Fujairah, Fase 2, 

Atracadouros 8 e 9. O comprimento total do muro-cais é de 

890m e tem uma altura de contenção de 23,6m. A estrutura 

é um muro combinado com estacas tubulares OD1420mm e 

preenchimento com estacas-prancha e estacas H sendo 

usadas para fornecer suporte para o atracadouro profundo. 

                         INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A ESC foi contemplada com o fornecimento de estacas 

tubulares SSAW (OD1420mm x Espessura 19mm x 

Comprimento 30,5m) com material API Spec. 5L Grau X65 

soldado com conectores ESC-C9 e viga H laminada a quente 

(800mm x 300mm x 14mm de comprimento 26m) com material 

BS EN 10025 Grau S450J0. Estacas-prancha também foram 

fornecidas em unidades da Nippon Steel e foram do tipo IIIW. 

As estacas-prancha foram então unidas em trios e pintadas e 

conduzidas como uma seção de 1,8 m de largura. 

          PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PORTO 

                TUBOS SSAW, VIGAS H E CONECTORES 

          

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project 
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          FORMAÇÃO DOS TUBOS SSAW 
As estacas-prancha foram fabricadas de acordo com a norma 

ASTM A252. A soldagem é realizada de acordo com a norma 

AWS D1.1/D1.1M, 100% TV e 100% TU realizado em todas as 

soldas com penetração total. 

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project 



          AUDITORIA DO CLIENTE 
Representantes do cliente realizaram auditorias dos produtos 

durante o processo de fabricação. O escopo da auditoria inclui o 

processo de produção de tubos SSAW, o processo de soldagem 

dos conectores, acompanhamento do teste de encaixe dos 

conectores e a seleção de amostra, corte e teste do tubo de aço. 

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project 
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          CONECTOR ESC C9 

Vários testes de encaixe são realizados para garantir a confiabilidade do conector C9 laminado a quente projetado pela ESC. 

ESMERILHAMENTO DA ÁREA DE SOLDA ONDE 

SERÁ NECESSÁRIO SOLDAR O CONECTOR 

MONTAGEM E SOLDA DE ADERÊNCIA DOS 

CONECTORES NA ESTACA TUBULAR 

PROCESSO DE SOLDAGEM AUTOMÁTICA DO CONECTOR 

CONECTOR SOLDADO NA ESTACA TUBULAR TESTE DE ENCAIXE USANDO UMA PEÇA DO CONECTOR 

DEPOIS DO CONECTOR SOLDADO NA ESTACA TUBULAR 

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project 

PROCESSO DE SOLDAGEM AUTOMÁTICA DO CONECTOR 



          PRODUTO FINALIZADO 

          TRANSPORTE DA CARGA 

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project 
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            JATEAMENTO E PINTURA NO LOCAL 
A equipe da ESC EAU foi responsável por realizar o jateamento e pintura no local para todos os produtos fornecidos no 

âmbito deste projeto (Estaca-prancha, Viga-H e estaca tubular). Tipo de tinta: Jotamastic 87 (Jotun) Limpeza da 

superfície: Sa2.5 Total EFS: 480 micrômetros. 

JATEAMENTO NO LOCAL 

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project 

ESTACAS-PRANCHA PINTADAS 



            ENCAIXE DAS ESTACAS-PRANCHA 

ENCAIXE COMPLETO 

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project 

            INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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          INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Port Of Fujairah OT2 Phase 2 Project 



Nomes do Projeto Ras Al Khaimah Port, Phase IA, II, IA-Extension  

Contratante Principal  Athena SA 

Localização do Projeto  Ras Al Khaimah,United Arab Emirates  

Produto Estacas-prancha, Estacas H com conectores, Tirantes 

Tonelagem Total 3,000 MT 

Data de Entrega 2005—2008 

        RAS AL KHAIMAH PORT EXTENSION 

A ESC tem sido um dos fornecedores integrais do 

desenvolvimento do porto de Ras Al Khaimah, uma das 

principais portas de entrada industriais para os Emirados 

Árabes Unidos. A ESC forneceu mais de 3.000 toneladas de 

estacas-prancha, estacas H com conectores e tirantes ao 

longo da duração do desenvolvimento. O sucesso da ESC 

pode ser atribuído ao seu design exclusivo de estacas-

prancha, capacidade de produção local e internacional, 

preços competitivos e excelente atendimento ao cliente. Os 

engenheiros da ESC concluíram os cálculos completos de 

verificação de projeto para a British Standards, que foi 

totalmente aceitos pelo consultor do proprietário. 

  

O desenvolvimento do Porto de Ras Al Khaimah está 

localizado em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos. 

Um porto existente deve ser estendido, recuperando terra 

                         INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

Os escopos da ESC incluíram Projeto e fornecimento de estacas

-prancha, Projeto de corrosão e detalhes de conexão do 

sistema de estacas-prancha e esticadores. Os desenhos 

realizados em todos esses projetos estavam em conformidade 

com os padrões britânicos relevantes. 

  

Escopo dos produtos da ESC 

 A ESC realizou os cálculos de projeto alternativo em nome do 

          PORT EXTENSION PROJECT 

                ESTACAS-PRANCHA, ESTACAS H , TIRANTES  

Empreiteiro (Athena SA) e os submeteu à aprovação do Cliente 

(RAK Government) e seu Consultor (Gibb Ltd). Todos os 

desenhos relevantes e detalhes de engenharia foram fornecidos 

pela ESC para todos os projetos. Uma vez recebida a aprovação, 

a fabricação foi realizada na fábrica da ESC para entrega no 

local. 

DESENHOS DE CONCEITO 3D DO PORTO 

atrás de um muro de estacas-prancha permanente. A ESC 

propôs o uso de estacas prensadas a frio para o Muro 

Principal e o Muro de Ancoragem. Todos os parâmetros foram 

fornecidos pelo cliente em termos de capacidade requerida. 

Ras Al Khaimah Port 
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          DETALHES DO PROJETO 

DESENHO DE SECÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA FASE IA 

A estaca-prancha proposta para o Muro Principal era uma estaca 

projetada especificamente para este projeto. A estaca-prancha foi 

construída em um estilo modular que permite que a espessura da 

chapa seja variada para acomodar diferentes níveis de tensão e 

zonas de corrosão. 

Cálculos completos da derivação do módulo da seção para a estaca 

customizada ESC46A (6059) e a estaca padrão ESC18A foram 

fornecidos ao Cliente e seus Engenheiros. Todos os cálculos foram 

realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas na BS 5950 

Parte 5. 

As estacas de aço foram fabricadas e entregues de acordo com os 

requisitos estabelecidos nas BS EN 10249, Partes 1 e 2. As 

especificações do aço seguem as estabelecidas na BS EN 10025: 

1993. 

Todas as estacas continham elementos soldados. O procedimento de 

soldagem foi projetado e aprovado por organismos de certificação 

acreditados (Lloyds) para garantir a transferência de resistência 

completa através da junta soldada. 

REQUISITOS ESTRUTURAIS (EXEMPLO DA FASE IA) 

WALL TYPE 
PILE LENGTH 

MOMENTO DE DOBRA DE 

PROJETO MÁX. 

VIDA DO 

PROJETO 

(m) (kNm/m)  

Main Wall 16.5 616.0 30 years 

Anchor Wall 3.0 N/A 30 years 

WALL TYPE 

MOMENTO DE DOBRA DE 

PROJETO MÁX. 

MAX SECTION 

MODULUS PILE TYPE  

(N/mm2) (cm3/m) 

Main Wall ESC46A (6059) 355 4040 

Anchor Wall ESC18A 275 1800 

SEGMENTO DA 

ESTACA 
COMPRIMENTO 

MÓDULO DA 

SEÇÃO 
ESPESSURA GRAU DE AÇO 

  T1 T2   

 (m) (mm) (mm) (cm3/m)  

A 4.5 16.0 10.0 4040.0 S355JOC 

B 6.0 15.0 9.0 3660.0 S355JOC 

C 6.0 9.0 9.0 2500.0 S355JOC 

TABELA DE DADOS DA ESTACA-PRANCHA (PARÂMETROS NÃO CORROSIVOS) 

A tabela mostra o módulo de seção e a capacidade de momento de 

cada segmento da estaca-prancha ESC46A (6059) antes da perda por 

corrosão. 

ESTACAS FORNECIDAS PELA ESC 

REQUISITOS DE REVESTIMENTO (FASE 1A E OUTROS) 

O revestimento especificado para as estacas-prancha foi para 

jateamento de areia seguido por 50 µm de primer e depois 400 µm de 

tinta epóxi de alcatrão de carvão. O revestimento foi aplicado a toda a 

superfície frontal e a dois metros da superfície traseira das estacas do 

Muro Principal. 

A ESC irá usar um produto chamado JotaCoat 550 para todos os 

trabalhos de pintura. A ESC trabalha em estreita colaboração com o 

fabricante de tintas Jotun e desenvolveu uma especificação de pintura 

que é projetada para atender ambientes de alta corrosão. 

PROJETO DE CORROSÃO (FASE 1A E OUTROS) 

A especificação para o projeto de corrosão é que a estaca-prancha 

deve ter uma capacidade de momento de 616 kNm/m após um 

período de trinta anos. O revestimento não deve ser considerado 

neste cálculo. 

As taxas de corrosão variaram ao longo do comprimento da 

estaca, dependendo das zonas de corrosão. Da mesma forma, 

momentos ao longo do comprimento da estaca irão variar com o 

momento máximo requerido ocorrendo aproximadamente na 

metade do caminho entre o ponto de ancoragem e o nível de 

dragagem. O objetivo do projeto de corrosão era, portanto, garantir 

que o momento de capacidade nesta zona seja de pelo menos 

616kNm/m após trinta anos. 

PILE CORROSÃO  PERÍODO TOTAL 
ESPESSURA 

REDUZIDA 

SEGMENT ZONA TAXA  Perda T1 T2 

  (mm/yr) (yrs) (mm) (mm) (mm) 

A Splash  0.15 30.0 4.5 11.5 5.5 

B Immersion 0.05 30.0 1.5 13.5 7.5 

C Embedded 0.03 30.0 0.09 8.1 8.1 

A perda de espessura em cada segmento afetará o módulo de 

seção da estaca e, portanto, a capacidade do momento de flexão. 

TABELA DE DADOS DA ESTACA-PRANCHA (Parâmetros Corrosivos) 

SEGMENTO 

DA ESTACA 

COMPRI

MENTO 
ESPESSURA REDUCED DESIGN 

Capacidade 

de Flexão 

  T1 T2 MODULUS STRESS  

 (m) (mm) (mm) (cm3/m) (N/mm2) (kNm/m) 

A 4.5 11.5 5.5 2570.0 230 591 

B 6.0 13.5 7.5 3090.0 230 711 

C 6.0 8.1 8.1 2170.0 230 499 

PROPRIEDADES DO SEGMENTO PÓS PERDA POR CORROSÃO 

A tensão de 230 N/mm2 é adotada da BS449 como a tensão de 

projeto para os muros de estaca-prancha usando aço de alta 

resistência. Também deve ser notado que todos os cálculos 

fizeram total provisão para considerações de curvatura de painel 

nas seções de placa delgada. 

Ras Al Khaimah Port 



          DETALHES DO PROJETO 

ÂNODOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA 

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 empilhamento e processos 

de manuseio. A ESC forneceu Alavancas de Levantamento 

Dawson eficientes que ajudaram a aumentar a produtividade 

da instalação, garantindo a máxima segurança durante o 

processo. 

O leito marítimo existente encontrava-se entre 

aproximadamente -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. Material de 

preenchimento é de cascalho arenoso denso a muito denso 

com pedras e pedregulhos. 

O leito marinho original é uma camada de areia siltosa de 

densidade média a muito densa, sobreposta a uma camada 

de cascalho siltosa densa a muito densa, com bandas 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 -13,0EL. 

PERFIL DO SOLO 

ESTACAS ESC18B DO MURO DE ANCORAGEM 

ESTACAS-PRANCHA DO MURO PRINCIPAL 

PROTEÇÕES FEITAS PARA AS DIFÍCEIS 

CONDIÇÕES DE ENCAIXE 

TRABALHOS IINCIAIS DA PLATAFORMA 

COMEÇAM NO LOCAL 

Ras Al Khaimah Port 
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          INSTALAÇÃO NO LOCAL 

ESTACAS-PRANCHA INSTALADAS PA-

RA O MURO DE ANCORAGEM 

INSTALAÇÃO DA ESTACA H EM SEÇÃO 

DA PAREDE DE ANCORAGEM 

TOQUES FINAIS ANTES DO 

COMISSIONAMENTO DO PORTO 

INSTALAÇÃO DOS TIRANTES EM ANDAMENTO 

A INSTALAÇÃO ATÉ A PROFUNDIDADE FINAL 

DAS ESTACAS-PRANCHA É REALIZADA PELO 

BATE-ESTACA HIDRÁULICO IHC S90 

IÇAMENTO DAS ESTACAS NO LOCAL 

PARA O COMEÇO DA INSTALAÇÃO 

ESCAVAÇÃO EM ANDAMENTO PARA 

A INSTALAÇÃO DOS TIRANTES 

Ras Al Khaimah Port 



          NEARING COMPLETION 

DRAGAGEM PARA PERMITIR QUE AS EMBARCAÇÕES POSSAM 

ATRACAR E ESTÁ PRONTO PARA USO COMERCIAL 

Ras Al Khaimah Port 
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          PROJETO CONCLUÍDO 

O PRIMEIRO NAVIO CHEGA AO LONGO DA FASE 1A DE AGOSTO DE 2006 

FINALIZADO E PRONTO PARA ACEITAR NAVIOS 

Ras Al Khaimah Port 



Nomes do Projeto Sabah Oil & Gas Terminal 

Cliente PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad) 

Localização do 
Projeto  Kimanis, Sabah, Malaysia 

Produto Estacas-prancha 

Tonelagem Total 1,735 MT 

Data de Entrega 2010 

        SABAH OIL & GAS TERMINAL 

O SOGT em Kimanis é um dos mega programas de 

desenvolvimento de petróleo no leste da Malásia sob 

PETRONAS, (abreviação de Petroliam Nasional Berhad), 

alinhado como um terminal terrestre de recebimento, 

armazenamento, processamento e exportação de petróleo e 

gás. 

                          INTRODUÇÃO 

          PROJETO DE TERMINAL DE PETRÓLEO E GÁS 

        ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A ESC foi contratada para fornecer soluções de estacas-

prancha a algumas instalações importantes, incluindo projeto 

de engenharia, fabricação e assistência no local para: 

 Uma estrutura adequada de atracação denominada 

Instalação de Descarga de Materiais (IDM) para carga/

descarga de materiais de construção, equipamentos e 

maquinarias, principalmente a partir de uma barcaça 

durante a construção do Terminal. 

 Proteção da costa para a Usina de Kimanis na foz do 

rio. 

 Proteção da costa para uma estrutura de chaminé ao 

lado de um dreno reservado que leva ao mar. 

                ESTACAS-PRANCHA, ESTACAS H , TIRANTES 

TYPICAL SECTION VIEW FOR MOLF BARGE JETTY 

 

TYPICAL SECTION VIEW AT KIMANIS 

POWER PLANT SHORE LINE  

Sabah Oil & Gas Terminal (Sogt) 
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        DETALHES DO PROJETO 

ESTACAS-PRANCHA PINTADAS PRONTAS 

PARA ENTREGA 

 

ENTREGA DAS ESTACAS-PRANCHA 

ESTACAS-PRANCHA PINTADAS 

ESPECIFICAÇÕES DAS ESTACAS-PRANCHA 

INSTALAÇÃO DE DESCARGA DE MATERIAIS 

TIPO DE 

MURO 

TIPO DE 

ESTACA 

COMPRIM

ENTO 

STEEL 

GRADE 

MÓDULO 

DE SEÇÃO  
REVESTIMENTO 

  (m)  (cm3/m)  

Main Wall 

(Molhe de 

Barcaça) 

ESC-EU30 24.0 S355 3,000 

SA2.5 + 500 

micômetro de 

epóxi de alcatrão 

de carvão (preto) 

Main Wall 

(Molhe de 

Barco) 

ESC-EU28 18.0 S275 2,820 

SA2.5 + 500 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

Anchor Wall 

(Molhe de 

Barco) 

ESC-CFW14 6.0 S275 1,460 

SA2.5 + 100 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

PROTEÇÃO DA COSTA DA USINA DE KIMANIS 

TIPO DE 

MURO 

TIPO DE 

ESTACA 

COMPRIM

ENTO 

STEEL 

GRADE 

MÓDULO 

DE SEÇÃO  
REVESTIMENTO 

  (m)  (cm3/m)  

Cantilever Wall ESC-22BP 8.0-11.8 S275 2,200 

SA2.5 + 200 

micrômetros 

tinta epóxi 

(cinza) 

PROTEÇÃO DA COSTA DA ESTRUTURA DE CHAMINÉ 

TIPO DE 

MURO 

TIPO DE 

ESTACA 

COMPRIM

ENTO 

STEEL 

GRADE 

MÓDULO 

DE SEÇÃO  
REVESTIMENTO 

  (m)  (cm3/m)  

Muro de 

Ancoragem 
ESC-EU28 16.0 S275 2,800 

SA2.5 + 500 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

CARREGAMENTO DAS ESTACAS-PRANCHA 

Sabah Oil & Gas Terminal (Sogt) 

CARREGAMENTO DAS ESTACAS-PRANCHA 



           INSTALAÇÃO NO LOCAL 

INITIAL MOLF SITE CONDITION  

 

ESC SHEET PILE PANEL DRIVING METHOD  

MOLF STAGGERED SHEET PILE INSTALLATION  CONSTRUCTION OF MOLF RC DECK  

Sabah Oil & Gas Terminal (Sogt) 
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         INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Sabah Oil & Gas Terminal (Sogt) 



               MOLHE DE BARCAÇA COMPLETO 

 

 

                         

Sabah Oil & Gas Terminal (Sogt) 
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Nomes do Projeto South Breakwater Berths 

Cliente Athena SA 

Engenheiro  Moth MacDonald 

Localização do Projeto  Port of Fujairah, UAE 

Produto Estacas-prancha, Estacas H e Tirantes 

Tonelagem Total 8,903 MT 

        SOUTH BREAKWATER BERTHS  

Foi solicitado à ESC que estudasse a alternativa à 

um projeto que propusesse o uso de um sistema 

com Estacas H e estacas-prancha da Europa para 

a construção dessa parte vital do Porto de Fujairah. 

  

Trabalhando em estreita colaboração com a 

Athena SA, a ESC propôs o sistema de Estacas H 

da ESC, que acabou ganhando a concessão do 

Porto de Fujairah e do engenheiro da Mott 

MacDonald, do Reino Unido. Durante o curso da 

fase de projeto, a ESC realizou reuniões locais nos 

EAU e videoconferências com a equipe geotécnica 

e estrutural da Mott MacDonald em Londres, 

Inglaterra. A ESC assegurou que todas as facetas 

exigidas pelo Cliente e seus Engenheiros pudessem 

ser atendidas. 

  

A ESC não apenas trabalhou com os proprietários, 

mas a empreiteira Athena SA fez constantes visitas 

ao local e se comunicou com a ESC, tanto durante 

a fase de projeto como na fase de implementação 

do projeto. Os projetos do sistema de muro-cais 

levaram em consideração o método preferido de 

construção detalhado pela Athena SA e foram 

adaptados de acordo, ao mesmo tempo em que os 

rigorosos fatores de segurança dos Engenheiros do 

Cliente foram seguidos em termos de condições 

                         INTRODUÇÃO 

          PROJETO DE MURO-CAIS PARA ATRACADOUROS 

DESENHO DO CONCEITO DO PROJETO 

sísmicas e estruturais. 

  

O Porto de Fujairah propôs construir um novo muro-cais e obras 

associadas nas instalações existentes. O tipo de muro a ser 

utilizado será de estacas-prancha embutidas, presas por 

tirantes a um muro de ancoragem de estacas-prancha 

enterradas. O escopo dos trabalhos abrangeu as seguintes 

estruturas; 

ESTRUTURA 1: Muro-cais para Atracadouros do Quebra-mar Sul 

ESTRUTURA 2: Doca de Construção do Porto Oeste 

ESTRUTURA 3: Cais de Rebocadores 

South Breakwater Berths 



         ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

O escopo do projeto cobriu: 

 Avaliação de dados geológicos e condições locais 

existentes para determinar uma gama de parâmetros 

geotécnicos para uso nos projetos. 

 Análise do muro de contenção e do sistema de 

retenção, dados os parâmetros geotécnicos, requisitos 

do local e considerações de carga, incluindo projeto 

sísmico. 

 Especificação e projeto dos componentes necessários 

da estaca-prancha e do tirante para suportar as cargas 

geotécnicas e impostas calculadas 

 Avaliação das condições de corrosão e projeto dos 

componentes do sistema de estaca-prancha para 

acomodar essas condições, incluindo a especificação 

de revestimentos de proteção 

                ESTACAS-PRANCHA, ESTACAS H E TIRANTES 

REPRESENTANTES DO PORTO DE FUJAIRAH INSPECIONANDO A 

PRODUÇÃO NA FÁBRICA DA ESC NA CHINA 

          DETALHES DO PROJETO 

Os Padrões Britânicos foram usados como base para o projeto, a 

menos que especificamente indicado de outra forma pelo 

engenheiro. Estes padrões incluirão, mas não se limitarão ao 

seguinte: 

Código    Título 

BS5950  Structural Use of Steelwork in Building 

BS6349  Marine Structures 

BS8002  Earth Retaining Structures 

BS8081  Ground Anchorages 

BS EN 10249 Cold Formed Sheet Piling of Non Alloy Steels 

BS EN 12063 Execution of Special Geotechnical Worl—Sheet 

Pile Walls 

Outras publicações que foram referidas foram: 

PIANC – “Seismic Design Guidelines for Port Structures” 

Global Seismic Hazard Assessment Program – Global Seismic 

Hazard Map 1999 

REQUISITOS DE REVESTIMENTO 

O revestimento especificado para as estacas-prancha requer 

jateamento seguido por duas camadas de Jotamastic 87 de 250 

micrômetros. O revestimento deve ser aplicado nos 5,5m 

superiores da superfície frontal e traseira do muro principal; 

enquanto para o muro de ancoragem, o revestimento é aplicado 

no comprimento total em ambos os lados das estacas. 

ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURAIS PARA AS ESTACAS-PRANCHA 

TIPO DE MURO 

COMPRIME

NTO 

MÓDULO DE SEÇÃO 

MÁXIMO 
DESIGN DE TENSÃO 

TIPO DE ESTACA 

(m) cm3/m N/mm2 

Main Wall ESC H70/30A-2/10a-F 25.0m 6,795 345 

Anchor Wall ESC14BP-6157 6.0m 1,815 345 

DETALHES DA SEÇÃO TÍPICOS 

PARA O MURO PRINCIPAL 

Todos os cálculos para capacidade estrutural dos sistemas de 

estaca-prancha foram realizados após a perda por corrosão. 

O sistema de tirantes foi projetado com base nas cargas 

calculadas em R 05. As cargas de projeto para os cálculos do 

tirante foram tomadas como as cargas de trabalho com um fator 

de 2,0, ou as cargas sísmicas com um fator de 1,0, o que for 

maior. Todos os componentes do sistema de tirantes, incluindo 

conexões e estacas, foram projetados para ter pelo menos a 

mesma capacidade do próprio tirante. Todos os cálculos foram 

realizados após a perda por corrosão no sistema de tirantes e 

seus componentes. 

         

South Breakwater Berths 
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         MATERIAL DO PROJETO 

PRODUTOS DAS ESTACAS H ACOMODADOS E PRON-

TOS PARA ENVIO APÓS TRABALHOS DE PINTURA 

COMPLETOS E ENVOLVIMENTO DE PROTECÇÃO 

ÂNODO DE SACRIFÍCIO PARA PROTEÇÃO 

ADICIONAL CONTRA CORROSÃO 

         INSTALAÇÃO NO LOCAL 

INSTALAÇÃO DO CAIS DE REBOCADORES COMEÇA 

USANDO O SISTEMA DE ENCAIXE PROJETADO PELA ESC 

ESTACAS-PRANCHA E TIRANTES DO CAIS 

DE REBOCADORES COMPLETOS 

INSTALAÇÃO DAS VIGAS DE COBERTURA COMEÇA NA 

DOCA DE CONSTRUÇÃO DO PORTO OESTE 

DOCA DE CONSTRUÇÃO DO PORTO 

OESTE EM ANDAMENTO 

South Breakwater Berths 



          INSTALAÇÃO NO LOCAL 

INSTALAÇÃO DE ESTACAS-PRANCHA DA DOCA 

DE CONSTRUÇÃO DO PORTO OESTE 

INSTALAÇÃO DO MURO PRINCIPAL USANDO UM 

BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA O ENCAIXE FINAL 

INSTALAÇÃO DO MURO PRINCIPAL E MURO RESERVA 

COMPLETA. ESPERANDO INTALAÇÃO DOS TIRANTES 

INSTALAÇÃO DOS TIRANTES COMEÇA PREENCHIMENTO ENTRE OS TIRANTES E A 

COMPACTAÇÃO PARA ENCHIMENTO 

South Breakwater Berths 
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          PROJETO CONCLUÍDO 

TOQUES FINAIS NO QUEBRA-MAR SUL DO 

ATRACADOURO E ESTARÁ PRONTO PARA USO 

DOCA DE CONSTRUÇÃO DO PORTO OESTE 

COMPLETA E PRONTA PARA TRABALHO 

VISTA COMPLETA DO MURO-CAIS PRINCIPAL DE 1.3KM 

South Breakwater Berths 



Nomes do Projeto Tankput 19 VOPAK Terminal  

Empreiteiro Geral  Geka Bouw B.V.  

Localização do Projeto  Rotterdam, Netherlands   

Produto Estacas-prancha e Vigas de Nivelamento 

Tonelagem Total 425 MT 

Data de Entrega 2009 

        TANKPUT 19 VOPAK TERMINAL 

A ESC, depois de trabalhar bem de perto com a Europile BV nos Países 

Baixos, durante vários anos, experimentou um grande avanço na 

Europa com este pedido. 

O Terminal VOPAK, em Roterdã, Holanda, precisava ter uma barreira à 

prova de fogo impenetrável estabelecida de acordo com a legislação 

do governo dos Países Baixos. Os tanques de petróleo tinham que ter 

um perímetro que suportasse o cenário possível de uma falha maciça 

dos tanques e todo o conteúdo fluindo para a área circundante. Além 

disso, esse líquido poderia estar em chamas no momento, portanto, o 

perímetro também precisava atender a esse problema em potencial. 

Várias alternativas foram propostas por vários empreiteiros. 

A Geka Bouw B.V. ganhou o projeto com uma opção de estaca-

prancha fornecida pela ESC. A ESC trabalhou em estreita colaboração 

com a Geka Bouw B.V. através do seu agente na Europa, a Europile 

B.V .. 

                         INTRODUÇÃO 

          PROJETO DE PROTEÇÃO DE TANQUE 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

Os cálculos foram realizados pela ESC, a fim de assegurar que os 

requisitos rigorosos do Cliente (Royal Vopak N.V.) e do Empreiteiro 

fossem atendidos, ao mesmo tempo em que as restrições 

orçamentárias precisavam ser cumpridas. 

Todas as estacas-prancha foram pintadas nos 4 metros superiores 

(ambos os lados) com 375 micrômetros de tinta preta Jotamastic 

87. As vigas de cobertura foram completamente revestidas usando 

a mesma tinta e espessura. Todos os trabalhos de pintura foram 

realizados na fábrica da ESC na China. Conectores extras foram 

enviados juntos com a remessa para garantir que, caso fosse 

                ESTACAS-PRANCHA E VIGAS DE NIVELAMENTO 

necessário virar algo em cantos especiais ou que os obstáculos 

causassem uma variação no içamento, a Geka Bouw BV poderia 

realizar a fabricação no local sem atrasos no cronograma do 

projeto. 

A Lista de Quantidades foi a seguinte:  

 Estacas-prancha de aço ESC-EU12 em comprimentos 

de 8m-9m (404 toneladas)  

 Viga de cobertura em comprimento de 11,8m (21 

toneladas) 

PROPRIEDADES DA ESTACA COMBINADA ESC EU 

         

        

Tankput 19 Vopak Terminal 
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         CARREGAMENTO DO NAVIO 

        INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Tankput 19 Vopak Terminal 



Australia, New Zealand & PNG 
   ESC Asia Limited 
   A 12/F Unit 19, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei     
       Street, Fo Tan, Shatin, New Territories,  
       Hong Kong  
   E  escglobal@escpile.com 
   T +852 3956 1868   W www.escpile.com 

Middle East & Africa 
   ESC Group (Middle East & Africa) 
   A Shurooq Gulf Steel, Industrial City of 
       Abu Dhabi, PO Box 131355, Mussafah,  
       Abu Dhabi, UAE 
   E (Middle 
East) kevinashdown@escpileuae.com 
   E (Africa) escuae@escpileuae.com 
   T +971 2550 618 
  W www.escpiling.com 

North America 
   ESC Steel LLC 
   A Market Street 9595 Six Pines Dr.  
       Suite 8210, The Woodlands,  
       TX 77380, United States 
   E  john@escsteel.com 
   T (United States) +1(281) 205 7261 
   T (Canada) +1(604) 235 1996 
   W www.escsteel.com 

Central & South America 
   Acerlum-ESC SAPI de CV 
   A Loma de la Cañada No. 4, Loma, Querétaro,  
       México CP76060      
   E  info@acerlum-esc.com 
   T +52 442 4711 500 
   T (Brazil) +55 (31) 99976 4714 
   W www.acerlum-esc.com 

China 
   ESC Trading Shanghai Co Ltd 

   A Rm 309, Hexing Building, 
       No.651 East Yunling Rd,  
       Putuo, District, Shanghai, China         
   E escchina@escpile.com 
   T +86 21 3126 3501  

United Kingdom & Ireland 
   ESC Steel LLC 
   A 19701 Bethel Church Rd, Suite 103 #211,  
       Cornelius, North Carolina 28031, USA 
   E sales@cairnhill-esc.co.uk 
   T +1 (704) 654 0321 
  W www.escsteel.com 

India 
   ESC Group (India) 
   A E/42, Rajdeep CHS, Gokhale Road,    
       Naupada, Thane (W) : 400602, India    
  E  kiranpujari@escpile.com  
   T  +91 9920 160 019  

         LISTA DE CONTATOS 

Malaysia, South Asia & South East Asia 
   ESC Steel Engineering Sdn Bhd 
   A F-1-2 Second Floor, Block F (Suite 5) 
       Setia Walk, Persiaran Wawasan, 
       Pusat Bandar Puchong, 
       47160 Puchong Selangor, Malaysia        
   E  chanhonkit@escpile.com 
   T +6012 428 5759  

Argentina, Paraguay & Uruguay 
   Cimtronic Design & Engineering 
   A Vedia 144, 5th Floor, Office 2 
      (C1429EIB) Nuñez CABA, Argentina  
   E  informes@cimtronic.com.ar 
   E  fgallo@cimtronic.com.ar 
   T +(5411) 4704 6981  

Philippines 
   ESC Steel Philippines, Inc. 
   A 6/F, Cyber One Building,11 Eastwood Avenue,      
       Eastwood City Cyberpark, 
       Bagumbayan, Quezon City, Philippines 
   E philippines@escpile.com 
   E johnluisyeates@escpile.com 
   T +63 28 464 9383  
   E www.escsteelphil..com 

Indonesia 
   PT ESC Steel Indonesia  
   A Graha Mustika Ratu, 5th Floor #505,  
      Jln. Jend Gatot Subroto Kav. 74-75,  
      Jakarta 12870  
  E  zulfan@escpile.com  
  E  chanhonkit@escpile.com  
   T  +62 811 980 376 
   T  +62 821 247 99 468  

Netherlands 
   Europile B.V. 
   A Dam Bustersstraat 7 NL  4651  
       Sj Steenbergen , Netherlands 
   E info@europile.nl/esceuro@escpile.com 
   T +31 167 534 747 
   F +31 167 534 850 

  W www.europile.com 

Nigeria 
   ESC Nigeria Ltd 
   A  No. 72,  Apt 5,  Lome Crescent,  
        Wuse Zone 7, Abuja, Nigeria 
   E  escnigeria@escpile.com/bulkplus@gmail.com 
   T +234 7050 8888 22 
   F +234 8067 3905 66 

Ukraine 
   Mageba Ukraine LLC 
   A Gagarina Str.55, off 466 
       Cherkasy, 18000,Ukraine 
   E escukraine@escpile.com/mageba@ukr.net 
   T +38 472 503661 
  T  +38 472 503662 

Russia 
   ESC-Beregstal Jsc 
   A 20 Ulitsa Lotsmanskaya St Petersburg  
      190121Russian Federation 
   E escrussia@escpile.com 
   T +7812 495 0806 
   T  +7812 325 9357 

Lista de Contatos 



 


