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Nomes do Projeto Port Lafito 

Contractor Agro Products and Services  

Cliente Port Lafito partnered with SSA Marine 

Localização do Projeto  Haiti  

Produto Estacas-prancha, Tirantes e Postes de Amarração 

Tonelagem Total 2,660 MT 

Data de Entrega 2014 

        PORT LAFITO 

Porto Lafito é o primeiro Porto Panamax do Haiti com 

equipamentos e tecnologia de última geração. Porto Lafito dará 

uma nova vida ao Haiti, criando novos empregos, treinando mão 

de obra qualificada e incentivando o investimento e o 

desenvolvimento estrangeiros. Este projeto terá um impacto 

significativo na economia nacional e terá um impacto benéfico nas 

mais de 10 milhões de pessoas que vivem na área. 

Além disso, foi assinado um contrato internacional da Sister 

Seaport entre o Porto Lafito e o Porto de Miami, a fim de 

colaborar na troca de informações e idéias, com o objetivo de 

aumentar a carga e o comércio entre os portos. O Porto Lafito fez 

uma parceria com a SSA Marine, a maior operadora de terminais 

marítimos independente e privada do mundo, para supervisionar 

as operações do porto e do terminal. 

A abertura do Porto Lafito é um passo em direção a um maior 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A Agro Products and Services dos EUA encomendou uma quantidade 

significativa de estacas-prancha para o GB Group Port Lafito no Haiti. A 

encomenda é de 2.410 toneladas de estacas-prancha ESC-CRZ26-635 

em ASTM A572 Grau 50. Os comprimentos podem variar de 12 a 25 m, 

incluindo três estacas de canto personalizadas. Além disso, a ESC 

fabricará 193 conjuntos de tirantes de 20,9 m e 136 conjuntos de 

          PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PORTO 

desenvolvimento da Lafito Global, uma zona econômica que incluirá o 

porto e terminal internacionais, uma zona franca industrial, um 

parque empresarial e uma área residencial, entre outros. O 

desenvolvimento da Lafito Global impulsionará a criação de mais de 

25.000 novos empregos no Haiti até 2020, promoverá um novo e 

vibrante centro social econômico, estabelecerá uma logística regional 

atraente e se tornará um polo industrial para o Caribe. 

A eficiência e as capacidades modernas fornecidas no recém-

construído Porto Lafito permitirão à Lafito melhorar e ampliar o nível 

de serviço para os clientes haitianos. E aumentar as oportunidades de 

negócios no Haiti. 

               ESTACAS-PRANCHA, TIRANTES E POSTES DE AMARRAÇÃO 

tirantes de 6,5 m. Eles estarão no Grau 700 e M85. O Canal C laminado 

a quente para as vigas de emparedamento deve ser fornecido em 

comprimentos de 12m na quantidade de 191 toneladas. A ESC 

forneceu 8 peças de 50t de postes de amarração em T SWL . 

Port Lafito 
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           MATERIAL DO PROJETO 

POSTES DE AMARRAÇÃO EM T ESTACA DE CANTO FABRICADA 

PLACAS DE APOIO DOS TIRANTES ACOPLADOR DO TIRANTE 

ESTACAS-PRANCHA EMPARELHADAS TIRANTES REVESTIDOS COM ACOPLADORES 

ESC CRZ26-635  
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           INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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           PROJETO CONCLUÍDO 

Port Lafito 


