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Nomes do Projeto Victoria Harbour 

Empreiteiro Geral  Lend Lease Engineering(Developer)  

Engenheiro  GHD 

Localização do Projeto  Melbourne, Australia 

Produto Estacas Tubulares e Estacas-prancha 

Tonelagem Total 1,465 MT 

Data de Entrega 2015 

        VICTORIA HARBOUR 

O Victoria Harbour, localizado na extremidade ocidental do centro 

financeiro de Melbourne, na área de Docklands, o Victoria Harbour é 

uma forma única de península que se estende para oeste a partir do 

Docklands Park até a base da Ponte de Bolte. A área de 30 hectares é 

delimitada pelo Rio Yarra e pela Victoria Harbour Dock. O local tem 

duas condições distintas de "base" - estrutura de cais nas bordas e 

terra firme no centro. 

  

Uma extensão excelente para o centro financeiro de Melbourne, 

Victoria Harbour foi rotulada de "a jóia da coroa" de Docklands, em 

Melbourne. Passeios vibrantes com restaurantes e cafés convidativos 

e trilhas a pé e de bicicleta se entrelaçam com algumas das ofertas 

residenciais mais indulgentes de Melbourne. 

  

Abrangendo a mais nova coleção de apartamentos bem equipados de 

Melbourne, coberturas de luxo, marina e casas laterais ao cais, após a 

conclusão proposta para 2021, o Victoria Harbour será sem dúvida o 

mais exclusivo endereço a beira-mar de Melbourne. 

  

O envolvimento da ESC com o projeto começou com uma série de 

reuniões com a GHD e a Lend Lease Engineering (Desenvolvedor), 

durante as quais algumas opções alternativas de projeto foram 

propostas pela ESC, que resultaram na mudança do projeto de Chapas 

laminadas a Quente (Arcelor AZ19) para Estacas e Conexões 

Laminadas a Frio, economizando para o cliente em tempo e dinheiro 

valiosos, enquanto ainda alcança todos os critérios de projeto 

estabelecidos pelos projetistas. 

                         INTRODUÇÃO 

          PROJETO DE EXTENSÃO DE PORTO 

  

O projeto envolve a construção de um novo Muro Combinado de 240 

metros de comprimento no rio, que forma a estrutura de suporte para 

o novo deck e plataforma, em cima do qual serão construídos o 

Podium e 2 Tower Buildings, fazendo parte da Zona 1 e Zona 2 de todo 

o local. 

  

Os materiais fornecidos pela ESC são compostos por tubos de Arco 

Submerso Espiral Soldado -  Spiral Submerged Arc Welded (SSAW) e 

Conectores e Estacas-prancha Laminadas a Frio, todos com um 

Revestimento Marinho Epóxi de Alta Espessura, que foi aplicado em 

10 metros dos tubos e 7 metros das Estacas. 

  

A equipe da ESC, juntamente com os representantes do cliente, 

realizaram inspeções na fábrica e atividades de vigilância em todas as 

instalações utilizadas na fabricação para garantir que os Planos de 

Qualidade e PIT acordados fossem rigorosamente cumpridos. 

  

Os níveis de cooperação e o foco nos objetivos e resultados do cliente 

por parte da ESC neste projeto, bem como nossa capacidade de 

fornecer produtos de alta qualidade e suporte técnico foram de 

importância crítica para a Lend Lease. 
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          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

Escopo de produtos da ESC 

 

 Estacas Tubulares Gr Q345B SSAW, incluindo conectores, 
501,41Mt  

 

 Estacas Tubulares Gr. Q345B SSAW, 473,38 

 

 Bases Gr. Q345B SSAW, 4,96Mt 
 

 Estacas-prancha ESC-S-CRZ20-700 Gr. Q345B CR, 484,3Mt 

                ESTACAS TUBULARES E ESTACAS-PRANCHA 

ESTACAS TUBULARES GR Q345B SSAW DA ESC 

         PINTURA DE TUBOS 
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         INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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              PROJETO CONCLUÍDO 
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