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        PORT OF EVERETT 

A cada ano, a Comissão Portuária adota um orçamento para o 

Projeto de Melhoria de Capital que aprimora as linhas de negócios 

do Porto de Everett e apoia empregos, comércio e recreação. Estes 

Projetos de Melhoria de Capital impulsionam a economia criando 

empregos com boa remuneração, alavancando o investimento 

privado e criando indústrias geradoras de receita. 

  

A estabilidade e o crescimento do Porto de Everett estão no 

potencial de sua infra-estrutura atual. Como a indústria naval 

continua a ver uma tendência de navios maiores, o Porto de 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A ESC realizou o fornecimento, jateamento e pintura de estacas-

prancha,  estacas tubulares e estacas de canto para este projeto. 

A estaca-prancha fornecida foi a 108 ESZ26-700 P Sheet Pile Pairs com 

comprimento de 16m Grade S430GP e a estaca de canto tubular de 

609mm e 21 metros de comprimento. 

O projeto foi todo realizado no pátio de fabricação da ESC em Abu 

Dhabi, Emirados Árabes Unidos. 

 

JATEAMENTO E PINTURA 

Para preparar a superfície da estaca, as estacas foram jateadas 

segundo a norma SA2.5, conforme especificado pela ISO 8501 e ISO 

8503, usando a máquina de jateamento portátil a seco da ESC, com 

suprimento de ar comprimido de 0,7N/mm2. 

Após a finalização do jateamento, todo o pó e abrasivos foram 

          PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PORTO 

Everett busca oportunidades de infraestrutura para se manter 

competitivo e apoiar mais de 34.000 empregos regionais. De acordo 

com a direção da Comissão Portuária, a equipe do Porto está 

trabalhando para implementar o Plano Mestre de Terminais 

Marítimos (2008), que inclui o fortalecimento e expansão de docas 

para adicionar um mínimo de 300 pés de capacidade nos próximos 

cinco anos para atender às demandas de transporte do século XXI. 

                SHEET PILES & CUSTOM TUBULAR PILE  

removidos das estacas por meio de escovação e sopro. 

O sistema de pintura especificado utilizado foi o Carboline Carboguard 

890 Coating System. Todas as estacas-prancha e estacas tubulares 

foram pintadas de acordo com a especificação C5-M “Ambiente 

atmosférico marinho de corrosividade muito alta”. 

 

CONTROLE DE QUALIDADE 

A inspeção da pintura é realizada por um inspetor certificado da NACE. 

O Programa de Inspetor de Revestimento da NACE estabeleceu o 

padrão para inspeções na indústria de revestimentos de proteção e é 

o programa de certificação de inspetores de revestimentos mais 

reconhecido do mundo. 
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           MATERIAL DO PROJETO 

ESTACA TUBULAR DE CANTO PERSONALIZADA PREPARAÇÃO PARA EMBALO 

JATEAMENTO DE ESTACAS-PRANCHA PINTURA DE ESTACAS-PRANCHA 

           JATEAMENTO E PINTURA  

PINTURA DE ESTACAS-PRANCHA INSPEÇÃO DE PINTURA 

INSPEÇÃO DOS PARES DE ESTACAS SOLDADAS SOLDAGEM DE ESTACAS-PRANCHA EM PARES 
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           EMBALAGEM, EMPILHAMENTO E ENTREGA 
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           INSTALAÇÃO NO LOCAL 

           PROJETO CONCLUÍDO 
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