
Revestimento ceramico 
evita corrosao 

NOVA SOLUCAO COMBINADA PARA INTERIOR DE VASOS FOI UTILIZADA 

ger~ncia de Projetos. Cons-
1ru~ao e Montagem. por 
me'o da gerb'>cia se:ooal da 

Paradas Programadas II (PCM/ 
PPROG·II) aplicou, com sucesso. 
uma SOI~&o combinada de revost•· 
mento ceramico para interior de va· 
sos procedida de tratamento de su· 
perflcie per esponja abrasiva recicla· 
vel. A nova tecnotogia, que vern a 
substituir o jato de granalha com re
vestimento de libra, foi consolidada 
du1110te a ultima parada parcial de pro
d~ao da P-35, no Ativo Marlom. rea· 
l•zada em abril. 

Os vasos sao compartimentos 
metahcos que recebem o petr61eo 
c<trapofado dos ~ e realizam a 
separa~o primana de agua e gas do 
61eo. Ac aderir a superlicie interior dos 
vasos. o revestimento ceramico atua 
como uma capa protetora. evitando 
a co<roSllo do equipamento. 

0 tecnico de Projetos, Consi/U· 
~ e Montagem. que atuou como 
coordenado< dee~da parada 
da unidade, Leonardo YOShihata M a· 
no. G<Piicou que o revestimento ce
ramicooonfere maio< durabilidade 90S 

vasos, peis adete melhor ~ superfl· 
cie do que o revest•mento de fibra. 
·eom o revestimento ceramlco n6s 
temos a garantia da conf•abfidade 
dos equipamentos e rna s seguranc;a 
noprocessodeproo~·. obOOM>U. 

Segundo Leonardo. a utiliza· 
~ao da esponja abras•va rociclll· 
vel no tratamento da superllcle do 
interior dos vasos tamb<lm mclhO· 
rou o processo de abertura do 
perfil de ancoragem. proced•mcn· 
to que torna a superflcie mais ru· 

Aplica~ao 

A tecnologia combinada ja ha· 
via sido utilizada pioneiramontc, em 
ambieme offShore, na parada do pro
du~ao da P-37, em 2007. 0 suces· 
soda primeira opera~ao permitlu o 
desenvolvimento de trabalhos same· 
lhantes na P·19 e P-26. ·considers· 
mos a aplica~o na P-35 como o teS· 
to f•nal e definitivo dessa mctodofo. 
g•a. em fun~o da comptexrdade 
dos componentes intemos do sepa
rador de produ~o. Esse novo su· 
cesso configura a metodologia 

gosa e facilita a adesao do reves· 
timento cerAmico a pe~a. "Antes, 
com o jato de granatha. nao era 
possivel reaprove>tar as raspas de 
a~o utilizadas para ab11r o perfil 
de ancoragem. Com •sso tinha· 
mos uma gera~ao de reslduos e 
riscos muito grandes. Ja a espon
ja reciclavel. a 16m do roduzir sen
sivelmente a exposl~ao do traba· 
lhador ao risco. pode ser reapro
veitada por at6 quatro vezes·. in
formou. 

como pratica recomendada e com· 
provada". disse Miano. 

Para os gerentes de Opera· 
~ao da P-35, Dalgio de Barros Fi
lho; e de PCM/PPROG·II, Marcia 
MagaiMes; os ganhos de seguran
~a. a redu~ao na gera~ao de resi· 
duos ea minimiza~Ao do tempo de 
interven~ao sao consideraveis e 
decisivos para a uhliza~ao da so
lu~o comb,nada em luturas inter· 
ven.;6es programadas nas unida· 
des maritimas da UN·BC. 




