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Nomes do Projeto Port of Veracruz Expansion 

Localização do Projeto  Veracruz, Mexico 

Produto Estacas Mestras H (com conectores) 

Tonelagem Total 1,000  MT 

Data de Entrega 2017 

         PORT OF VERACRUZ 

O Porto de Veracruz está localizado no Golfo do México ao largo 

do Oceano Atlântico, sua localização é estratégica para o comércio 

entre o México e o mundo. É líder em movimentação de carga 

junto com produtos agrícolas a granel e veículos, entre outros. 

Além disso, neste momento, a primeira etapa de construção está 

sendo realizada para a expansão do porto de Veracruz, uma obra 

de infraestrutura portuária e logística que tornará a zona uma das 

mais importantes do continente americano. Com 54 Rotas 

Marítimas, interconectadas com 150 portos ao redor do mundo, 

Veracruz é uma zona portuária com uma ampla orla marítima que 

promove negócios domésticos com países dos 5 continentes. 

Nos últimos anos, o Porto de Veracruz passou por modernização 

de sua infraestrutura. Teve toda a infraestrutura necessária, com 

estradas, iluminação, segurança e pontos de acesso perfeitamente 

bem projetados. Eles construíram e colocaram em operação o 

centro de atenção à logística de transporte, onde os caminhões de 

transporte entram e saem da zona portuária de maneira 

controlada. Eficiente, seguro e oferecendo estações de comida e 

descanso para os motoristas de transporte. A zona de atividade 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

A ESC forneceu 1.000 toneladas métricas de conectores para Estacas 

Mestras H ESC-H1180B-1-2 para o sistema combinado de muro Grau 

S430 em comprimentos de 32 metros. 

  

O Porto de Veracruz havia comprado milhares de toneladas de estacas-

prancha Z, mas devido a mudanças de projeto eles precisaram 

converter as estacas-prancha em um perfil de seção alta (devido à 

           PROJETO DE EXPANSÃO DE PORTO 

                ESTACAS MESTRAS H (COM CONECTORES) 

logística é uma área de 300 hectares que oferece uma área para 

negócios que agrega valor aos bens de comércio exterior, bem como 

ao centro de distribuição. 

O porto de Veracruz é seguro e implementou o Código Internacional 

de Proteção de Navios e Instalações Portuárias, o ISPS Code, e possui 

a ISO 28000, que fornece a segurança da cadeia de suprimentos. 

A expansão do porto de Veracruz já começou. O objetivo é posicioná-

lo como uma moderna zona portuária. De acordo com o novo 

comércio mundial dinâmico com infraestruturas e equipamentos de 

primeira linha, serão construídas 25 novas posições de ancoragem 

em duas fases, durante a primeira fase a mesma que está em curso e 

que concluirá em 2018, o quebra-mar ocidental de 4,3km de 

comprimento será construído. 

Port of Veracruz 

maior profundidade de dragagem do atracadouro) para que o sistema 

fosse convertido em um muro cominado de Estacas H. A ESC foi 

contactada para fabricar e fornecer ao local as Estacas H com 

conectores que poderiam interligar com estacas-prancha Z laminadas 

a quente existentes. 
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          MATERIAL DO PROJETO 

        CARREGAMENTO DO NAVIO 
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          INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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          PERTO DA CONCLUSÃO 
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