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Nomes do Projeto Torre de Controle TWR 

Empreiteiro Geral  CASA Engineering 

Localização do Projeto  Queensland, Australia 

Produto Aço Estrutural  

Tonelagem Total 100 MT 

Data de Entrega September 2017 

         TORRE DE CONTROLE TWR, AUSTRALIA 

O principal padrão de projeto para a estrutura do prédio de pré-

engenharia de aço foi o Padrão Australiano AS 4100 para 

materiais, construção, fabricação e montagem. As soldas 

também exigiram diferentes extensões de inspeção visual, 

radiográfica e de partículas magnéticas conforme a AS 1554.1. 

Os tipos de aço usados nas seções e placas variaram entre o 

Grau 250 e o Grau 300. 

  

Antes da produção, a ESC concluiu um abrangente Plano de 

Inspeção e Teste (PIT) com uma análise de todos os processos, 

incluindo: revisão da qualificação do soldador, inspeção de 

matéria-prima, inspeção dimensional de componente, inspeção 
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de solda e inspeção de revestimento. Revisão estratégica, 

acompanhamento e certificação de pontos de espera foram 

incorporados para cada uma das etapas. Um inspetor 

terceirizado foi selecionado para o projeto também pela ESC e 

aceito pelo cliente. Depois de várias iterações trabalhando com 

o cliente do projeto e o consultor, o PIT foi acordado e aprovado 

bem antes do início da produção. 

  

A torre de controle foi fabricada em oficinas CASA na Austrália, 

que faz parte do Grupo ESC. 

 

A ESC completou com sucesso a fabricação total do aço em 

Setembro de 2017.  

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A ESC foi contratada por um de seus parceiros regionais, a CASA 

Engineering, na Austrália, para produzir 100 toneladas métricas de 

aço estrutural pré-projetado para uma nova torre de controle de 

tráfego aéreo a ser usada para a RAAF Base Amberley, Austrália. 

                AÇO ESTRUTURAL  

TWR Control Tower Drawing. 

Projeto da Torre de Controle TWR 
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          FABRICAÇÃO 

TWR Control Tower Project 
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       INSTALAÇÃO NO LOCAL 


