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O PROJETO

A empresa francesa Geosel (Geostock), especializada no 

armazenamento subterrâneo de hidrocarbonetos, encarregou 

a Prezioso Linjebygg — líder mundial em serviços técnicos e de 

engenharia, principalmente nos setores do petróleo, do gás e da 

geração de energia — da manutenção da adutora GSM 2 Sul. A 

Géosel recorreu à Prezioso Linjebygg para contar com equipas de 

especialistas e com um serviço de alta qualidade para o jateamento 

de uma estrutura bastante complicada. A adutora, localizada entre 

as lagoas de Berre e Citis (municipalidade de Istres), passa por 

um túnel estreito e fechado, com 900 metros de comprimento, 

não acessível ao público. A missão foi o jateamento de 1.600 m2 

de tubulações com 84 suportes — um desafio formidável para a 

Prezioso Linjebygg e a Phenics, que encontraram o sucesso no fim 

do túnel!

OS DESAFIOS

As condições do jateamento são complicadas num ambiente 

úmido, muito apertado e confinado: há apenas 20 cm entre a 

tubulação e o solo e 40 cm entre a parede e a tubulação. Além 

disso, a luz é escassa. Como se estas restrições ambientais não 

bastassem, o revestimento também trouxe problemas — era uma 

tinta à base de chumbo, com partículas voláteis e às vezes tóxicas, 

além disso, havia muita poeira na área. A Prezioso Linjebygg 

enfrentou um desafio triplo: garantir a segurança e a proteção 

das equipas, fornecer-lhes equipamentos técnicos adequados 

e otimizar o processo de jateamento para satisfazer o cliente. 

A escolha de equipamentos que proporcionassem segurança, 

eficiência e rentabilidade foi fundamental. Era imprescindível 

encontrar uma solução que atingisse esses três objetivos. 

Como o trabalho começou:

Começou com o sistema tradicional: Equipamento de jateamento 

de 60 litros e remoção manual. A Prezioso Linjebygg percebeu 

rapidamente que o sistema de filtragem em circuito era 

insuficiente, já que gerava mais poeira. O serviço cansava os 

operadores muito rapidamente, tornando o progresso mais lento — 

foram necessárias 1.400 horas para jatear 330 metros de adutora. 

Encontrar a solução adequada para todos esses problemas era 

uma tarefa urgente.

OPERAÇÃO DE JATEAMENTO NO TÚNEL 
GSM 2 – ISTRES: UM PROJETO BEM-
SUCEDIDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 
PREZIOSO LINJEBYGG E A PHENICS

« Percebemos que não era possível continuar com 
o nosso sistema, devido à lentidão e ao cansaço 
dos operadores.

Escolhemos o sistema COMBI+ da WINOA Phenics 
para o jateamento com os recursos integrados de 
aspiração e filtragem.
As suas equipas estavam sempre acessíveis e 
foram muito eficazes e a assistência local oferecida 
aos meus operadores fez toda a diferença.»

Karim AZOUGUI - Gerente de projetos
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A SOLUÇÃO

A Prezioso Linjebygg consultou a WINOA sobre o sistema Phenics, 

um sistema móvel de jateamento recomendado para operações 

de longa distância com uma projeção inigualável com aspiração e 

reciclagem de abrasivos metálicos. 

Todavia, como souberam que a Phenics era mesmo a solução 

ideal? Como souberam que poderiam operá-la corretamente? 

A decisão de usar as soluções Phenics foi tomada conjuntamente. 

Foi o resultado de consultas e de um diálogo entre as duas partes 

antes da preparação do local — visitas preliminares da equipe da 

Phenics e muito intercâmbio construtivo, em que cada problema 

foi previsto e discutido, todos os detalhes foram registrados e 

todas as informações técnicas foram comunicadas e integradas. 

Foi feito tudo o que era possível para eliminar riscos e obter 

sucesso na missão. A decisão conjunta de iniciar a operação foi 

tomada somente após a previsão e a solução de todos os possíveis 

problemas.

O projeto foi iniciado com a tecnologia Phenics e com um produto 

Premium — o Profilium 045, o melhor para esse tipo de jateamento. 

Desta forma, a Prezioso Linjebygg pode agora continuar a cumprir 

as suas missões com confiança.

A solução encontrada foi o sistema Phenics.

Os operadores ficaram surpresos com a forte pressão da lança 

a uma distância de projeção de 520 metros — e com a grande 

eficiência da aspiração. Além disso, o equipamento é menos 

volumoso, constituído apenas pelas lanças de jateamento e é 

constituído por um sistema elétrico de jateamento mais leve que o 

sistema pneumático.

A Prezioso Linjebygg optou por trocar os bocais de 8 mm por 

bocais de 12 mm para otimizar a eficiência. 

Os operadores também ficaram impressionados com a facilidade 

de instalação da máquina da Phenics, a disponibilidade e eficiência 

das equipas da empresa e a qualidade da assistência no local. 

Após o ajuste das máquinas, a garantia de quebra zero foi um 

grande alívio! 

AS VANTAGENS

Um terço do tempo para jatear 520 m, comparado com dois 

terços do tempo para jatear 330 m.

Uma semana e meia para limpar 520 m de adutora, comparado 

com um mês e meio para limpar 330 m de adutora com o sistema 

tradicional.

A Prezioso Linjebygg e a Winoa enfrentaram o desafio — 

encontraram a solução e a missão foi um grande sucesso. 

Agradecemos à Prezioso Linjebygg pela confiança na WINOA!

Obrigado à PHENICS e ao Profilium 045. A Prezioso Linjebygg 

conseguiu chegar ao fim do túnel e cumprir a missão de 

manutenção de forma sustentável e eficiente! 


