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SOLUÇÕES DE COMPILAÇÃO COMPLETAS 

Isenção de responsabilidade As informações fornecidas nesta folha de dados são apenas para fins de informação geral, sem qualquer garantia. O Grupo ESC não se responsabiliza por 

erros, omissões ou mau uso de qualquer informação fornecida. O Grupo ESC se isenta de toda e qualquer responsabilidade resultante da capacidade ou incapacidade de usar as 

informações contidas neste documento. Qualquer pessoa que utilize as informações contidas o faz por sua conta e risco. O Grupo ESC não se responsabiliza por quaisquer danos que 

incluam perdas financeiras ou danos incidentais ou conseqüentes decorrentes do uso dessas informações. A gama de produtos contida pode sofrer alterações sem aviso prévio. 

APRESENTANDO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA GLOBAL DESDE 1986 

                   DURABILIDADE DAS ESTACAS PRANCHAS 

SÉRIE ESC-HRZ 

Redução do Módulo de Seção versus Perda de Espessura 

Meio Ambiente 
Vida de Design 

0 5 25 50 75 100 

Atmosférico 
Atmosfera normal 0.00 0.05 0.25 0.50 0.75 1.00 

Locais perto do mar 0.00 0.10 0.50 1.00 1.50 2.00 

Solo 

Solos naturais não perturbados (areia, lodo, argila, xisto,…) 0.00 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 

Solos naturais poluídos e terrenos industriais 0.00 0.15 0.75 1.50 2.25 3.00 

Solos naturais agressivos (pântano, pântano, turfa, ...) 0.00 0.20 1.00 1.75 2.50 3.25 

Preenchimentos não compactados e não agressivos (argila, schisct, areia, lodo,…) 0.00 0.18 0.70 1.20 1.70 2.20 

Preenchimentos não compactados e agressivos (cinzas, escórias, ...) 0.00 0.50 2.00 3.25 4.50 5.75 

Preenchimentos compactos e não agressivos (argila, xisto, areia, lodo,…) 0.00 0.09 0.35 0.60 0.85 1.10 

Preenchimentos compactos e agressivos (cinzas, escórias, ...) 0.00 0.25 1.00 1.63 2.25 2.88 

Água 

Água doce comum (rio, canal de navio,…) na zona de alto ataque (linha de água) 0.00 0.15 0.55 0.90 1.15 1.40 

Água doce muito poluída (esgoto, efluente industrial,…) na zona de alto ataque (linha de água)  0.00 0.30 1.30 2.30 3.30 4.30 

Água do mar em clima temperado na zona de alto ataque (zonas de baixa água e salpicos) 0.00 0.55 1.90 3.75 5.60 7.50 

Água do mar em clima temperado na zona de imersão permanente ou na zona entremarés 0.00 0.25 0.90 1.75 2.60 3.50 

Perda típica de espessura durante a vida útil, de acordo com o BS Eurocode EN 1993-5: 2007 Capítulo 4 

Observe que os cálculos do módulo de seção elástica 

mostrados são baseados em uma perda de espessura 

uniforme, excluindo qualquer perda do interior dos 

intertravamentos. Essas tabelas devem ser usadas em 

conjunto com as classes de aço para determinar os 

principais parâmetros no projeto: 

1. Momento de flexão 

2. Carga de Compressão 

3. Deflexão 
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Perda de Espessura (mm) 


