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Não há dúvida de que a indústria levou a sério a questão da corrosão sob isolamento (CSI) nos últimos 40 anos. O volume de dados 
sobre a história, causas e desafios associados à CSI é extenso. Esses dados, tão abrangentes como o próprio tema, não levaram a 
uma diminuição discernível nas ocorrências da CSI. Isso se reflete nos investimentos e pesquisas que ainda existem por OEM's, 
institutos de pesquisa e equipes de integridade mecânica.

Esses fatos levam alguns a concluir que o problema é de fato insolúvel. É necessária uma melhor tecnologia que possa avaliar os 
componentes através do isolamento com mais precisão ou monitorar sistemas que possam prever a falha antes de acontecer. A CSI 
não precisa ser uma questão eterna. Evitar a entrada de umidade pode funcionar, mas a CSI acontece ao longo do tempo, e com as 
estratégias certas a umidade pode ser detectada antes de iniciar a CSI.
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INTRODUÇÃO
A corrosão sob isolamento representa 
um problema único para as empresas de 
END. Tradicionalmente, o ativo e a 
responsabilidade de um cliente para as 
decisões relativas ao cuidado e 
manutenção desse bem estão fora do 
escopo do trabalho. Para este fim, o 
relatório apenas fornece as descobertas 
que são imediatas à inspeção. O que 
aconteceu ou vai acontecer não 
desempenha nenhum papel no relatório. 
Por outro lado, um auditor está muito 
preocupado com o que aconteceu e 
fornece recomendações ou resultados 
para ações que deveriam ser tomadas.

Enquanto em uma inspeção normal de 
END, em que dados históricos podem 
ajudar a revelar a natureza de um defeito, 
em uma auditoria, os dados históricos 
revelam as ações, normalmente 
conduzidas pelo processo, que 

influenciaram o resultado. Essas ações 
podem precisar mudar ou ser codificadas 
para que possam ser repetidas. Isso fala 
para as culturas muito diferentes que são 
criadas. Um auditor está preocupado 
com o motivo de uma coisa que um 
inspetor apenas descreveu.

Esses conceitos tornaram-se muito 
evidentes e importantes como a 
pesquisa no assunto de CSI que 
progrediu. Inicialmente, era estritamente 
um foco em como detectar a corrosão 
que se desenvolveu sob um substrato 
que era de um a quatro centímetros de 
espessura. O que ficou evidente quando 
a pesquisa prosseguiu foi que o cliente 
precisava de mais do que apenas uma 
outra inspeção da comunidade END.

Lidar com o desafio da CSI pode ser 
assustador mesmo para o gerenciador 

de integridade mecânica mais 
experiente. A CSI pode ser um processo 
invisível sob o isolamento. Tanto as 
indústrias de serviços como os 
proprietários de ativos já despenderam 
milhões de homens horas para resolver o 
problema da CSI. Os resultados são 
melhores tecnologias para a detecção de 
CSI e produtos de isolamento que 
fornecem camadas de proteção contra 
ela. Com base nos resultados deste 
estudo, os esforços para enfrentar a 
corrosão quando significativa, não 
abordam as causas da CSI. Eles abordam 
os fatores contribuintes ou procuram 
encontrar efeitos ao deixar as causas de 
lado. 

Para construir uma solução mais eficaz, 
uma empresa de END deve fugir do 
modelo tradicional e fornecer suporte 
além de um relatório.

A CSI, como todos os modos de falha, é 
um problema complexo gerado por 
fatores que permeiam cada etapa no 
ciclo de vida dos ativos. Existem pontos 
de falha potenciais que facilitam a CSI 
desde o projeto até a manufatura, e 
sobre a instalação, operação e 
manutenção. A CSI, no entanto, é uma 
consequência não desejada; uma vez o 
isolamento instalado, há a compreensão 
de que a CSI é um risco inevitável, com 
pouca chance de se impedir que isso 
aconteça. O problema é a água.

A água é o solvente universal conhecido 
como tal devido à sua capacidade de 
dissolver mais substâncias do que 
qualquer outro líquido. Uma molécula de 
água tem um arranjo polar que permite a 
atração de outras moléculas e seus 
respectivos íons. Na ciência da corrosão, 
sua capacidade de dissolver sais em 

seus respectivos elementos, o sódio e o 
cloreto, tornam-na um grande condutor 
de eletricidade, que é o catalisador de 
produtos de corrosão que se deslocam 
de ânodo para cátodo. Esta propriedade 
da água se combina com as condições 
atmosféricas que mantêm as moléculas 
e íons que se dissolverão na água e 
aumentarão a condutividade.

Uma família de inibidores de corrosão e 
produtos hidrofóbicos abordam a 
questão da umidade, ajustando os níveis 
de pH, criando passividade e/ou 
repelindo a umidade. Eles se esforçam 
para adicionar camadas de proteção que 
impedirão a entrada da umidade ou vão a 
prevenir. Essas soluções existem sob o 
revestimento e não abordam a questão 
central. São soluções projetadas para 
compensar as deficiências sistêmicas na 
manutenção de isolamentos.

O  UNIVERSALSOLVENTE
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CUIDADOS DE UM  SISTEMA DE
ISOLAMENTO
O desafio da barreira de umidade leva à 
aceitação do problema e à falta de 
priorização diante de outros riscos o 
precedem.

Quando um gerente de integridade tem 
que direcionar recursos, os problemas 
com maior risco imediato são priorizados 
acima de uma lenta degradação do 
isolamento que levará à CSI no futuro. 
Uma vez encontrada, a CSI é priorizada. 
Contudo, a CSI pode ser invisível na 
superfície do isolamento e nem todos os 
isolamentos danificados resultam em 
CSI. Isso complica ainda mais o processo 
de tomada de decisões e reforça 
estratégias que mantêm o dano de 
isolamentos mais para baixo na lista de 
prioridades. A CSI representa o maior 
risco imediato para o sistema, mas é 
impossível remediar os fatores que a 
causam pela detecção e correção da CSI.

Mais descaso ainda é causado pela 

divisão das responsabilidades em relação 
aos sistemas isolados. Enquanto os 
departamentos de integridade mecânica 
são responsáveis   pelo componente, a 
manutenção tem responsabilidade sobre 
a condição dos isolamentos. Existem 
poucas inspeções de rotina de 
deficiências além das inspeções visuais 
exigidas em sistemas de isolamento. 
Essas inspeções detectam apenas danos 
visuais evidentes no sistema de 
isolamento e não incluem ferramentas 
para detectar danos de isolamento ou 
entrada de umidade. 

A CSI só aparecerá no exterior do 
isolamento quando intempéries ou danos 
físicos da barreira de umidade são 
violados e o excesso de umidade sai do 
sistema. Isso geralmente ocorre no 
ponto mais baixo e nem sempre 
diretamente abaixo da região da 
corrosão. Estes sinais de corrosão levam 
a inspeções e a manutenções não 

planejadas. Se a área de corrosão atingiu 
o Tmin do componente, as atividades 
adicionais de construção e engenharia 
elevam o custo da remediação.

Devido aos longos ciclos em que 
ocorreu, o custo da reposição do 
isolamento e dos reparos 
decomponentes são difíceis de se 
quantificar e não são vistos, uma vez que 
a umidade vai consumindo o tubo 
pacientemente sob o revestimento de 
isolamento. Uma pequena brecha do 
isolamento custa muito menos para se 
consertar do que um curto comprimento 
de tubulação e substituição do 
isolamento, mas as brechas de 
isolamento não são cuidadas à medida 
que o custo aumenta de modo 
imperceptível dia após dia. Concentrar-se 
na CSI coloca muita ênfase em uma das 
consequências do isolamento molhado 
ou danificado.
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A INFLUÊNCIA DO EPC
O mercado de isolamentos enfrentou o 
desafio que seus produtos criam de 
frente, mas há mais de uma linha de 
pensamento em torno da questão da 
CSI. Do ponto de vista do gerenciamento 
de processos, é lógico assumir que os 
programas de manutenção e integridade 
sejam bem projetados o suficiente para 
abordar a integridade do sistema para 
evitar CSI. Assim, a seleção de materiais 
deve ser mais focada em materiais que 
demonstrem desempenho adequado 
para corrosão e isolamento térmico sem 
custo adicional devido a inibidores ou 
sistemas rígidos de custo maior.

Do ponto de vista do que foi evidenciado 
pela experiência, as práticas de 
manutenção e inspeção não são 
suficientes para resolver o problema. São 
necessárias camadas adicionais de 
proteção; revestimentos de grau 
superior, tratamentos hidrofóbicos, 
inibidores de corrosão, tubos rígidos e 
produtos de bloqueio que resistem à 
corrosão e à destruição. Esses produtos 
dão à manutenção e à inspeção mais 

tempo para identificar e corrigir a 
questão da penetração de umidade antes 
de se formar CSI.

Nenhuma dessas linhas de pensamento 
é incorreta e ambos têm pontos de falha 
em potencial. Isso é claramente 
evidenciado pela ocorrência de CSI que 
os sistemas atuais de inspeção e 
manutenção não foram capazes de 
resolver. Camadas adicionais de proteção 
apenas tomam tempo e podem levar a 
uma falsa sensação de segurança, 
permitindo que os problemas se 
propagem por mais tempo do que seria 
permitido com um sistema de risco 
maior.

Independentemente da filosofia, é 
necessária uma mudança de estratégia 
na inspeção e na manutenção. Produtos 
de isolamento de maior qualidade podem 
oferecer vantagens, mas essas 
vantagens são perdidas quando o dano 
no isolamento e a entrada de umidade 
não são adequadamente tratados.

PROTEÇÃO TÉRMICA VS. 
CORROSÃO SOB ISOLAMENTO
Na década de 1970, os Estados Unidos 
tiveram uma crise de energia. Antes da 
década de 1970, qualquer sistema abaixo 
de 300 graus não fazia sentido 
econômico de isolar. Custava mais 
colocar o isolamento do que funcionar 
sem ele, mas essa equação mudou.

Para reduzir o custo de aquisição, os 
engenheiros de processo começaram a 
isolar e projetar sistemas com 
isolamento para aproveitar as 
propriedades do isolamento térmico em 
certos materiais abaixo de 300 graus. 
Até hoje, o custo da energia nunca mais 
chegou a um ponto em que o retorno de 
investimento de um isolamento seja 
menor do que o custo de instalá-lo. A 
National Insulation Association (EUA) 
estima um retorno de investimento típico 
para isolamentos de seis meses a dois 
anos.

Este retorno sobre o investimento é 
diretamente proporcional à saúde do 
sistema de isolamento. Um isolamento 
danificado perde suas propriedades de 
isolamento térmico e tem um impacto 
direto sobre os custos operacionais e as 
emissões ambientais. Enquanto a CSI é 
o estado final quando o isolamento falha, 
muito antes dessa falha, custos 
adicionais foram despendidos na perda 
de proteção térmica. Este custo pode ser 
quantificado e, se a região de perda 
térmica for grande o suficiente, pode 
superar qualquer atividade de inspeção e 
correção devido à CSI. Além do custo de 
aquisição, existe o impacto ambiental do 
isolamento danificado. O aumento de 
energia para manter as temperaturas 
através dos ciclos de processos requer 
combustível adicional, aumentando 
assim as emissões de carbono do 
sistema.
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AS CONSEQUÊNCIAS
A filosofia atual em torno da CSI se 
concentra em encontrar CSI. Isso é 
compreensível porque a CSI pode 
ocasionar resultados catastróficos 
quando não detectada. Qualquer 
abordagem requer uma estratégia que 
inclua a detecção da CSI, mas quais são 
os desdobramentos atuais e futuros se 
mantivermos o foco na CSI?

MANTENDO O RUMO 
No sistema atual de CSI, algumas 
consequências persistirão no futuro.

¡ O custo de gerenciamento da CSI irá 
flutuar com picos e quedas em relação 
a eventos de manutenção e inspeção 
não planejados.

¡ A probabilidade de você detectar e 
incluir defeitos em uma inspeção 
continuará a ser baixa. Sem uma 
inspeção volumétrica de 100% os 
índices de probabilidade de detecção 
podem ficar bem abaixo de 50%.

¡ O desempenho futuro do sistema de 
proteção térmica continuará a se 
degradar e o retorno de investimento 
de economias de energia continuará a 
depreciar à medida que o 
desempenho do sistema se degrada.

¡ Comportamentos da equipe que 
contribuem para o dano do isolamento 
podem não mudar. (isto é, andar sobre 

o isolamento, dano físico e o dano por 
descuido).

¡ As estratégias de IBR que podem 
reduzir a inspeção volumétrica são 
perdidas devido à coleta de dados 
insuficiente.

MUDANÇA DE PARADIGMA
O oposto ao curso atual de ação requer 
uma mudança na prioridade e o foco na 
integridade. Esse foco não altera a 
missão de integridade. Uma inspeção 
em uma embarcação cheia de H2S é 
feita para garantir a contenção. Do 
mesmo modo, em vez de abordar o 
estado final de uma falha de isolamento, 
onde a energia térmica está "vazando" 
para fora do sistema, o inspetor estará 
mais preocupado com a garantia de 
contenção. Manter o calor e o frio no 
interior, e a umidade no lado de fora. As 
consequências para este curso de ação 
são:
¡ O custo de gerenciamento da CSI 

diminui à medida que o desempenho 
e a segurança do sistema são 
demonstrados em avaliações IBR 
adaptadas às condições 
comportamentais, processuais e 
ambientais que contribuem para CSI. 
Isso reduz as inspeções volumétricas 
em favor da inspeção direcionada. Isso 
aumenta a probabilidade de inclusão e 

reduz o custo geral de inspeção.
¡ A probabilidade de você detectar e 

alistar defeitos aumenta à medida que 
entende melhor os fatores que os 
influenciam em um sistema específico 
de planejamento PIT.

¡ O desempenho do sistema melhora à 
medida que os problemas de 
isolamento são abordados com maior 
prioridade e as atividades de 
manutenção reduzem o volume de 
isolamentos danificados, melhorando 
a eficiência e diminuindo o custo 
operacional.

¡ A consciência e a importância dos 
isolamentos são aumentadas à 
medida que os danos de isolamentos 
são abordados como uma ação 
corrigível (comportamento), não 
apenas como uma questão de 
manutenção ou integridade.

É claro que as melhorias contínuas na 
tecnologia dos materiais para isolamento 
e metalurgia reduzirão a ocorrência de 
danos por isolamento e, finalmente, a 
CSI. No entanto, isso não resolverá os 
desafios da infraestrutura atual. Com 
uma solução CSI que proporciona os 
benefícios acima mencionados, é 
possível abordar as causas que 
contribuem para as condições em que a 
CSI pode existir.
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CONCLUSÃO
Com base na descoberta desta pesquisa, 
a seguinte recomendação pode ser feita.

ENGENHARIA E AQUISIÇÕES
Os produtos de revestimento e 
isolamento de primeira linha podem 
fornecer proteções adicionais que são 
importantes para a mitigação bem-
sucedida da CSI. Nenhum desses 
produtos substitui os cuidados 
adequados e a manutenção do 
isolamento, mas podem atrasar os 
processos de corrosão. Os tratamentos 
hidrófobos podem se degradar devido ao 
calor excessivo. Os inibidores de 
corrosão são integrados no substrato de 
isolamento, fornecendo proteção para a 
vida útil do mesmo. Em temperaturas 
mais baixas, os tratamentos hidrofóbicos 
podem retardar a entrada de umidade 
atingindo a superfície. 

Da mesma forma, o revestimento de 
alumínio térmico (TSA) pode 
proporcionar uma adesão superior e 
maior proteção catódica em relação a 
revestimentos epóxi convencionais. Em 
combinação ou sozinhos, todos estes 
materiais e tratamentos podem fornecer 
proteção adicional que deve ser 
considerada em novas instalações ou na 
substituição de sistemas existentes.

INSTALAÇÃO
Durante a fase de instalação dos 
produtos de isolamento, um 
componente importante do processo de 
controle de qualidade é a inclusão da 
inspeção do isolamento de terceiros. Um 
inspetor de terceiros deve examinar as 
melhores práticas para válvulas, 

componentes estruturais salientes, 
tubulações retas, tubulações e 
reservatórios em ângulo. As estratégias 
de uso desses vários componentes e 
produtos isolantes utilizados em 
geometrias desafiadoras são um 
componente crítico para evitar a CSI nos 
primeiros dez anos de vida.

MUDANÇAS DE ATITUDE
Existem produtos de isolamento que 
suportam trânsito de pessoas sobre a 
tubulação. No entanto, na maioria dos 
casos, as soluções devem ser projetadas 
para evitar o tráfego de pessoas.

A isolação deve ser vista como parte 
integrante do componente. Educação e 
ações corretivas podem mudar os 
comportamentos e atitudes que 
contribuem para o problema.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
As estratégias de inspeção devem se 
concentrar na manutenção da barreira de 
umidade e na análise de causa raiz das 
áreas de entrada de umidade. Os 
serviços cíclicos ou intermitentes 
precisam de atenção especial, 
especialmente em áreas de alta ou baixa 
temperatura, onde a CSI geralmente é 
previsível. As pesquisas de temperatura 
feitas periodicamente em vários horários 
do ciclo de processo fornecem imagens 
precisas de como a temperatura está 
influenciando as taxas de corrosão. A API 
RP 583 descreve um processo de 
avaliação da CSI que pode ser parte 
efetiva de qualquer programa CSI. Os 
programas de manutenção devem 
priorizar os danos em isolamentos e 

remediar problemas antes de se 
tornarem CSI. Recomenda-se que 
qualquer solução CSI tenha esses 
componentes básicos:
¡ Pesquisa Ambiental
¡ Auditoria de Manutenção e Processo
¡ Avaliação Física no Local
¡ Relatório de Observações Visuais
¡ API RP 583 Assessment Findings
¡ Plano de Inspeção e Testes

A inspeção e manutenção devem 
trabalhar de perto para remover a 
entrada de umidade antes de se tornar 
uma verdadeira questão de integridade 
mecânica. As estratégias de IBR devem 
incluir fatores de comportamento 
relacionados à aderência do processo 
que podem influenciar as condições que 
levarão à CSI.

O novo paradigma para soluções CSI 
deve incluir avaliações e achados 
importantes que abrangem a saúde do 
sistema e os locais específicos onde a 
CSI pode e se propagará. As atuais 
estratégias de inspeção para remoção da 
CSI não é suficiente para erradicar o 
problema. Isso cria inércia para os 
proprietários de processos que levam a 
investimentos adicionais e custos 
imprevisíveis. A CSI é evitável. É a 
consequência de múltiplos pontos de 
falha no ciclo de vida do produto de 
isolamento. Com uma mudança 
significativa na estratégia para lidar com 
ela os proprietários de processos com 
CSI podem perceber o benefício total de 
seu isolamento com um custo reduzido 
de propriedade.
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SOBRE A SGS
A SGS é a empresa líder mundial em 
inspeções, verificação, testes e 
certificação. 

Reconhecida como referência global de 
qualidade e integridade, empregamos 
mais de 95.000 pessoas e operamos 
uma rede de mais de 2.400 escritórios e 
laboratórios em todo o mundo.

Olhamos além das expectativas de 
clientes e da sociedade, a fim de prestar 
serviços de liderança ao mercado, onde 
quer que sejam necessários.

Ser parceiro da SGS abre portas para a 
realização de processos ainda melhores, 
pessoas cada vez mais habilidosas e 
talentosas, cadeias de fornecimento 
consistentes e conformes e relações 
mais sustentáveis com clientes, o que 
proporciona vantagens competitivas 
rentáveis. 

Trabalhe com o líder mundial e adicione 
valor a sua marca. Nós temos uma 
história de realização e execução bem 
sucedida de projetos internacionais 
complexos de larga escala.

Com presença em todas as regiões ao 
redor do planeta, nosso pessoal fala o 
idioma e entende a cultura do mercado 
local, além de operar globalmente de 
forma consistente, confiável e eficaz.

Entre em contato conosco:

comercial.brasil@sgs.com

11 3883 8918
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