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CASE STUDY 
Extensão do Tempo Estimado de Vida de uma Tubagem  

 

Identificação de futuras ameaças, avaliação da extensão da estimada vida útil e a avaliação da 
vida restante da tubagem.   

Uma vez avaliados os dados das inspecções, 
cálculos dos rácios de corrosão e estado da 
protecção catódica da tubagem, concluiu-se que 
a tubagem está em boas condições e pode 
continuar em operação com segurança, sempre 
que se mantenha o mesmo sistema de operação 
e inspecção.  

O único problema encontrou-se no sistema de 
protecção catódica de uma estrutura de 
protecção, onde, como se pode ver na foto, os 
ânodos estavam totalmente consumidos.  

Com base na norma DNV-RP-B401 realizou-se  
um estudo de um novo sistema de protecção 
catódica através de ânodos sacrificiais Al-Zn-In 
Alloy.  

                                            Corrosão na Estrutura de Protecção   

Finalmente, apresentou-se uma listagem com as tarefas de IMR (Inspecção, Manutenção e 
Reparação) da tubagem para os próximos anos, tal como se mostra na tabela seguinte:  

Ameaças IMR  
Frequência de 

Inspecção 
(anos) 

Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Corrosão 

Substituição dos ânodos  
(Tubagem) 

Não 
Necessário 

          

Substituição dos ânodos 
(Protecção) e 
comissionamento do novo 
sistema de PC 

ASAP           

Inspecção de revalidação  
Sim (no 

primeiro ano) 
          

Inspecção de PC 5            
Inspecção ROV 5            
ILI  Máximo 7            
Reparações na tubagem  Não            
Gás dew point Monitorizar           

Fadiga 
Dados de Operação  
(pressão, temperatura…) 

Monitorizar           

 

Chefe de Projecto - “Este trabalho realizou-se na tubagem mais antiga e crítica da nossa 
rede de tubagens para o abastecimento de gás. O trabalho desenvolvido pela Procainsa foi 
profissional desde o início até ao último dia. A tabela com as recomendações foi de grande 
ajuda para a elaboração dos nossos orçamentos em manutenção e inspecção”.   


