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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 Rotorua ao Lago Rotoiti. 

                          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 H poderiam ser 

          PROJETO DE MURO DE DESVIO 

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 

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 
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          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. 
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          INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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