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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 da margem do rio, a mais 

de 5km da foz. Isso também ocorreu de mãos dadas com uma 

                          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 até a fase de 

implementação e conclusão. Os perfis das estacas-prancha variavam 

          PROJETO DE OBRAS DE EMBELEZAMENTO 

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 

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. 
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           DETALHES DO PROJETO 

PERFIL DA ESTACA-PRANCHA USADA VISÃO DE SEÇÃO TÍPICA 

DESIGN DA SECÇÃO TRANSVERSAL SEC-
TION DESIGN 

DESIGN DA SECÇÃO 
TRANSVERSAL 

ESTACAS-PRANCHA ESC-10BP 
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          RIO MELAKA ANTES E DEPOIS 
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          PROJETO CONCLUÍDO 
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          PROJETO CONCLUÍDO 
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