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Nomes do Projeto Stevin Rock Berth New Qual Wall, UAE 

Empreiteiro Geral  MUC Engineering 

Localização do Projeto  Ras Al Khaimah, UAE 

Produto Sheet Piles 

Tonelagem Total 3280 MT 

Data de Entrega 2016 

          ANCORADOURO STEVIN ROCK – NOVO MURO-CAIS, EAU 

O atracadouro anterior consistia em 4 berços escalonados em seqüência. 

Requisitos revisados pelo proprietário significavam que um muro contínuo seria 

preferido, com 5 berços entre 117m e 134m de comprimento. 

A MUC Engineering, uma das principais consultorias de engenharia 

multidisciplinar do Oriente Médio, completou o projeto do novo muro-cais. O 

sistema de estaca-prancha foi projetado com uma sobretaxa de carregamento 

aumentada de 20kPa e uma classificação sísmica de Zona 2A. 

Uma proteção catódica foi incorporada para atuar junto com o revestimento de 

proteção contra corrosão para atender a vida útil de 50 anos. Isso diminuiu a 

espessura sacrificial das estacas-prancha para a capacidade de dobra residual 

na vida útil de 50 anos. 

Os tirantes foram enrolados em fita anti-corrosão. O projeto da conexão do 

tirante com o muro principal consistia de uma viga com um suporte de 

montagem para o olho do tirante, que poderia ser acoplado depois que a viga 

de cobertura reforçada fosse instalada e fundida. Um envólucro de tubo de PVC 
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          PROJETO DE MURO-CAIS NOVO 

de 225mm de diâmetro foi colocado sobre o tirante, para compensar 

qualquer assentamento do solo sem transmitir cargas verticais 

significativas nos tirantes, o que comprometeria sua integridade 

estrutural. 

Todas as obras foram concluídas enquanto se mantinham as 

instalações funcionando. Isso permitiu que o cliente continuasse as 

operações com capacidade total ou quase total. 

Algumas das estacas-prancha existentes tinham que ter 1,5m de seu 

topo cortado para permitir que os tirantes passassem para a nova 

parede da ancoragem. As estacas-prancha foram deslocadas para -

13,0m, 6m abaixo do nível do canal existente. 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A ESC Middle East recebeu o contrato para o fornecimento de um novo 

muro-cais que abrangia mais de 600 metros para uma das maiores 

empresas de pedreiras do Oriente Médio para substituir um sistema de 

muro-cais existente que estava fortemente corroído e em colapso. A ESC 

forneceu mais de 3000 toneladas de material de estacas-prancha para este 

projeto que foi essencial para manter o operador líder de pedreiras no 

Oriente Médio com capacidade de produzir e exportar 45 milhões de 

toneladas por ano de calcário de alto grau, rocha gabro, concreto e 

agregados asfálticos na Região do Golfo e Ásia. 

Escopo de produtos da ESC: 

ESC-CRZ42-700 em 19,65 m de comprimento Grau Q345B (2930 toneladas) 

ESC-CRZ14-770 em 5,5 m de comprimento Grau S430GP (350 toneladas) 

                ESTACAS-PRANCHA REVESTIDAS 

Jotamastic 87 revestimento do muro de estacas-prancha principal nos 

7,0 m da parte superior em ambos os lados. 

As estacas-prancha foram pintadas nas instalações dos Emirados 

Árabes Unidos com o Jotamastic 87 para uma DFT de 500 mícrons (dry 

film thickness  - espessura de filme seco) em conformidade com IM2 e 

C-5M da ISO 12944 para uma classificação de durabilidade de 15 anos. 

A vida útil total da estrutura de muro-cais era de 50 anos. 
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        FABRICAÇÃO DOS ESTACAS-PRANCHA 

        CARREGAMENTO DO NAVIO 

        INSTALAÇÃO NO LOCAL 

CAPPING BEAM FORMWORK CAPPING BEAM FORMWORK 
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         INSTALAÇÃO NO LOCAL 

ENCAIXE DA ESC-CRZ42-700 INSTALAÇÃO FINAL DAS ESTACAS-PRANCHA 

FUNDIÇÃO DAS VIGAS DE COBERTURA INSTALAÇÃO DOS TIRANTES 

INSTALAÇÃO DOS TIRANTES COMPLETA INSTALÇÃO DO MURO PRINCIPAL COMPLETA 
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              PROJETO CONCLUÍDO 
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