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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 instalação de carregamento de 

                           INTRODUÇÃO 

          PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PORTO 

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 
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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. 

          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 preferido de 

construção detalhado pela Athena SA e foram adaptados de 

                ESTACAS TUBULARES E ESTACAS-PRANCHA 

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. 
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. 

          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. 

          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 
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          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 
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           PROJETO CONCLUÍDO 
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