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RESUMO 

 

 

Atualmente para um empreendimento manter sua competitividade em um mercado cada vez 

mais dinâmico, é necessário aplicar sempre uma melhoria contínua e evitar ao máximo o 

número de perdas em seus processos. Para a garantia da qualidade e segurança deste processo 

é necessário a garantia do funcionamento de seus equipamentos, para isso é feita a parada 

programada de manutenção, onde é mobilizado um grande numero de mão-de-obra 

especializada, em uma pequena parcela de tempo, para uma manutenção de maior parte 

preventiva na planta industrial. Tendo em vista uma discussão prática e teórica, este trabalho 

estuda, por meio de uma análise focada em sua gestão, paradas programadas para manutenção 

na indústria petrolífera, especificamente em plantas industriais de produção offshore. A 

pesquisa parte de um estudo de caso de parada programada de manutenção offshore ocorrido 

no ano de 2015, onde foram analisadas todas suas etapas desde o planejamento até seu 

encerramento, com isso, por meio de comparações entre as práticas empresariais levantadas 

pelo estudo e o modelo teórico estudado, serão sugeridas possíveis melhorias ao projeto de 

parada programada de manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Manutenção offshore, Parada programada de manutenção e indústria 

petrolífera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently for an enterprise to maintain its competitiveness in a market that is each day more 

dynamic, it is needed a continuous improvement and avoid as much losses in their processes. 

To guarantee quality and safety of this process is necessary to assure the functioning of their 

equipment so it is made scheduled maintenance stop, which is mobilized a large number of 

specialized workers, in a short amount of time, for a mostly preventive maintenance of the 

industrial plant. With an application of a practical and theoretical discussion, this work 

studies, through a focused analysis in its management, scheduled maintenance stoppages in 

the oil industry, especially in offshore production of industrial plants. The research is based 

on a case study of a offshore maintenance occurred in 2015, where it was analyzed all stages 

from planning to closure, by the way of comparisons of business practices indicated by the 

study and the theoretical model presented, will be suggested possible improvements to the 

programmed maintenance stoppage project. 
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1.  CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

O caminho do petróleo, desde as pesquisas para sua descoberta até sua chegada a uma 

refinaria, passa pelas mãos de inúmeros especialistas. São geólogos de petróleo, 

paleontólogos, estratígrafos, sedimentólogos, químicos, geodesistas, geoquímicos, geofísicos, 

engenheiros mecânicos, elétricos, de minas, de perfuração, de completação, de reservatórios, 

de produção, cada um deles responsável por uma etapa específica, falando uma linguagem 

própria e utilizando jargões peculiares (THOMAS, 2001). Toda essa estrutura é devida ao seu 

processo complexo e de alta tecnologia, principalmente em suas plantas industriais de 

produção "offshore", aonde o funcionamento de todo seu processo produtivo impacta 

diretamente no produto principal da indústria do petróleo, o petróleo. 

Para a garantia da qualidade e segurança desse processo é necessário a garantia do 

funcionamento de seus equipamentos. Para isso é feita a parada programada de manutenção, 

onde é mobilizado um grande numero de mão-de-obra terceirizada, em uma pequena parcela 

de tempo, para a manutenção de maior parte preventiva na planta industrial. 

A especificidade da parada programada de produção decorre do fato de ser conduzida 

de forma concentrada e ininterrupta por um grande número de trabalhadores de diferentes 

empresas terceirizadas contratadas para executar atividades específicas durante um curto 

período de tempo que, em geral, varia de 4 a 7 dias, dependendo das dimensões e 

características da unidade objeto da parada. Um grande volume de operações é realizado de 

forma simultânea e em um espaço físico reduzido, o que aumenta a exposição dos 

trabalhadores envolvidos ariscos de acidentes Araújo (2001, p. 30). 

Pode-se considerar que a “Parada Programada de Manutenção” é um dos maiores 

eventos de uma planta industrial, devido a vários fatores, tais como maiores riscos de 

acidentes (elevada concentração de mão-de-obra em ambiente agressivo), pausa na produção 

com queda no faturamento, recursos necessários, logística e um grande envolvimento de 

pessoas próprias e contratadas. Durante a realização de uma parada, ocorre um grande 

dispêndio de recursos financeiros em um prazo extremamente curto e uma grande 

mobilização de pessoas próprias e contratadas. Assim sendo, a gestão de paradas deve ser 

analisada sob o enfoque estratégico, pois influencia fortemente o resultado do negócio 

(SANTOS; MELO, 2005, p. 2). 
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1.2 Relevância da Pesquisa 

 
 As plataformas de petróleo demandam alta complexidade logística e tecnológica. Os 

avanços desses fatores são estratégicos para o bom desenvolvimento desse setor industrial 

(LIYANAGE, 2006). As plantas de processo com suas bombas, turbocompressores, 

motogeradores, tanques, vasos de pressão, válvulas e diversas tubulações de gás, óleo e água 

são responsáveis pela elevação, coleta, separação, tratamento e escoamento da produção. Um 

processo contínuo e ininterrupto que em vinte quatro horas é capaz de bombear milhares de 

barris de óleo e metros cúbicos de gás, gerando milhões de reais todos os dias.  

 No entanto, é de fundamental importância que essa planta de processo esteja em 

perfeitas condições de manutenção (LIYANAGE, 2006). Para isso, são necessárias revisões 

periódicas, manutenções preventivas e corretivas nos diversos equipamentos que estão em 

funcionamento a todo vapor. Dessa maneira, boa parte dessas manutenções necessita de um 

projeto de parada programada para sua realização (LEVITT, 2004). Segundo Lenahan (2006), 

as paradas programadas são motivadas para manter a confiabilidade, rentabilidade e 

produtividade de uma planta industrial e dessa forma ser capaz de realizar operações seguras, 

conforme projetada e durante todo seu ciclo de vida.   

 Ao estudar o sistema de gestão de uma parada programada de manutenção de uma 

plataforma de produção de petróleo, verifica-se a complexidade desse evento e os 

procedimentos necessários para a sua implantação, criando-se se diversas vertentes a serem 

analisadas. A manutenção industrial é tão importante quanto outras áreas industriais, como: 

logística, qualidade, manufatura e engenharia.  Considera-se que a boa manutenção 

industrial contribui da mesma forma para a produtividade e a qualidade industrial, sendo vital 

para garantir o sucesso produtivo e favorecendo a empresa, pois o mesmo vai gerar 

produtividade e consequentemente lucratividade.  

 O resultado da presente pesquisa pode despertar o interesse tanto de estudiosos sobre 

métodos de análise e solução de problemas, como também daqueles que desejam obter maior 

conhecimento na literatura sobre processo de  gestão da manutenção preventiva relacionado 

ao segmento de Exploração e Produção de Petróleo. 

 Segundo a Lei Federal no 005194, de 24/12/1966, que regulamenta o exercício da 

profissão. O profissional de engenharia mecânica tem como atividades: elaborar e executar 

projetos de sistemas mecânicos (máquinas industriais e agrícolas, veículos automotores e 

componentes mecânicos), fabricação, montagem industrial, manutenção de instalações 
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mecânicas, gerência e planejamento, pesquisa e desenvolvimento. Logo pode-se concluir que 

o estudo de uma parada programada de manutenção em uma planta industrial está totalmente 

alinhada com as atividades de um engenheiro mecânico. 

 

1.3 Objetivo de pesquisa 

 
O objetivo deste trabalho é a elaboração do estudo de uma parada programada de 

manutenção, comparando as práticas empresariais resultantes de um estudo de caso com a 

revisão da literatura, identificando possíveis não aderências das práticas utilizadas pela 

empresa estudada com as boas práticas explicitadas na revisão da literatura. 

 

 
1.4 Delimitações da pesquisa 

 

A pesquisa em questão tem o propósito de estudar o desempenho operacional de uma 

parada programada em uma planta industrial, de uma empresa atuante no setor de Óleo e Gás 

e formas de aprimorá-lo através da aplicação de um método específico de análise e solução de 

problemas. 

No que tange à abrangência geográfica do estudo, pode-se afirmar que o mesmo estará 

limitado ao estudo de caso de unidades marítimas de produção de petróleo, localizadas no 

litoral do Estado do Rio de Janeiro. 

Esse trabalho buscou preservar dados confidenciais da empresa estudada. Também 

preservou a identidade das empresas prestadoras de serviços participantes desta pesquisa. 

O período de pesquisa de campo e de entrevista foi de 10 de abril à 07 de julho de 2015. 
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1.5 Organização do Estudo 

 

O presente estudo, baseado em uma vertente teórica e outra empírica, está dividido em 5 

capítulos. A seguir, é apresentado o conteúdo de cada um deles: 

 

• O Capítulo 1 retrata o contexto da pesquisa, a situação-problema que gerou a 

necessidade de realizá-la, os objetivos a serem alcançados, bem como as delimitações 

e a relevância do estudo. 

 

• O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura no que diz respeito ao tema abordado no 

estudo, permitindo ao leitor construir uma visão teórica sobre assunto, facilitando a 

compreensão da pesquisa. 

 

• O Capítulo 3 descreve a estrutura metodológica da pesquisa de forma mais 

aprofundada, detalhando o caminho percorrido para se alcançar os objetivos finais do 

estudo. 

 

• O Capítulo 4 apresenta uma análise descritiva do estudo de caso. 

 

• Por fim, o Capítulo 5 consiste na conclusão da pesquisa, contemplando os 

entendimentos que podem ser inferidos a partir do trabalho como um todo, além da 

avaliação global de como o estudo desenvolvido responde às questões levantadas no 

que se refere à situação-problema. 
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2. CAPÍTULO II:  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, serão descritos todos os dados que possam auxiliar à alcançar o objetivo 

do projeto. Para isso, são introduzidos elementos que abordam tópicos necessários para o 

melhor entendimento do estudo: 

 

• Manutenção de Equipamentos; 

• Manutenção em Processo Contínuo;  

• O Projeto de Parada Programada de Manutenção de Plantas Industriais; 

• Encerramento da Parada Programada de Manutenção 

 

2.1 Manutenção de Equipamentos 

 
Os projetos de parada programada de uma planta industrial estão inseridos no âmbito da 

gestão de manutenção. Por isso alguns conceitos devem ser clarificados para melhor 

compreensão dessa área específica, sendo importantes para composição da nossa análise 

alguns esclarecimentos conceituais.  

Manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as 

de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa 

desenvolver uma função requerida. Ação de manutenção é a sequência de atividades 

elementares de manutenção efetuadas com uma dada finalidade (ABNT NBR 5462-1994).  

Xenos (1998) aborda que a manutenção, além de indispensável, pode ser considerada 

como a base de toda atividade industrial. Essa análise deve-se aos equipamentos e instalações, 

sendo eles industriais ou não, deterem um ciclo de vida e sofrerem degradações ao longo do 

tempo. Esse período pode durar anos, mas nunca terá um tempo ilimitado. A preservação dos 

equipamentos e instalações, a fim de prorrogar e maximizar o seu uso, de forma segura e 

eficiente, deve-se principalmente aos conceitos de confiabilidade e mantenabilidade: 

 

• Confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida 

sob condições especificadas, durante um dado intervalo de tempo. (ABNT NBR 

5462-1994). 

• Mantenabilidade é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em 

condições de executar suas funções requeridas sob condições de uso 
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especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e 

mediante procedimentos e meios prescritos. (ABNT NBR 5462-1994). 

 

De acordo com a ABNT NBR 5462-1994, a atividade de manutenção é dividida em 

corretiva, preditiva e preventiva. 

 

2.1.1 Manutenção Corretiva  

 

 É a manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um 

item em condições de executar uma função requerida, (ABNT NBR 5462-1994). A 

manutenção corretiva fornece a correção de um defeito conhecido ou suspeito. Pode incluir 

alguns ou todos os seguintes passos: localização do defeito, isolação do defeito, 

desmontagem, substituição, montagem, alinhamento e teste. Este tipo de manutenção é 

conhecido como manutenção não-programada. (KNOTTS,1999); 

 A manutenção corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência de uma “pane”, 

destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Resumindo, é 

toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos, componentes, módulos 

ou sistemas, visando restabelecer sua função.  

 Este tipo de manutenção, normalmente implica em custos altos, pois a falha inesperada 

pode acarretar perdas de produção e queda de qualidade do produto. Não existe plano para 

esse tipo de manutenção e as paralisações são quase sempre mais demoradas e a insegurança 

exige estoques elevados de peças de reposição, com acréscimos nos custos de manutenção.  

 Quando a manutenção corretiva é realizada, o equipamento deve ser inspecionado para 

identificar o motivo da falha e permitir a ação a ser tomada para eliminar ou reduzir a 

frequência de futuras falhas semelhantes. Estas inspeções devem ser incluídas no 

planejamento de trabalho de manutenção, por equipes especializadas e supervisionadas pela 

gestão de manutenção. Esse tipo de manutenção tem como objetivo diminuição do tempo 

ocioso das máquinas seja por falhas na operação, por falta de peças, avarias ou substituição de 

ferramentas.  Observa-se que qualquer intervenção que não conste do Plano de Manutenção 

da estrutura flutuante pode ser classificada como uma Manutenção Corretiva, mas não 

necessariamente a mesma envolve reparos em equipamentos. Por vezes, ajustes operacionais 

ou o adiantamento da próxima manutenção preventiva prevista no plano podem constituir 

uma intervenção dita corretiva. Caso um reparo seja inevitável, é responsabilidade da empresa 

que forneceu o equipamento garantir que o mesmo seja feito quando o problema ainda não se 
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configurou em uma perda significativa de capacidades/segurança da embarcação ou 

plataforma.   

 
2.1.2 Manutenção Preventiva 

 
 É a manutenção efetuada em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios 

prescritos, e destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento 

de um item (ABNT NBR 5462-1994). Tem o objetivo de manter o item disponível. Ocorre 

através de inspeções sistemáticas, detecção, substituição, ajuste, calibração, limpeza, etc. Este 

tipo de manutenção é conhecido como manutenção programada.(KNOTTS, 1999). 

 A manutenção preventiva obedece a um padrão previamente esquematizado, que 

estabelece paradas periódicas com a finalidade de permitir a troca de peças gastas por novas, 

de maneira a reduzir ou evitar a falha ou a queda no desempenho do equipamento e 

assegurando assim o seu funcionamento perfeito por um período predeterminado.  

 O método preventivo proporciona um determinado ritmo de trabalho, assegurando o 

equilíbrio necessário ao bom andamento das atividades. A manutenção preventiva é 

considerada como o ponto de apoio das atividades de manutenção, envolvendo tarefas 

sistemáticas tais como: as inspeções, substituição de peças e reformas. Os objetivos deste tipo 

de manutenção são: 

 
• Redução de custos 

• Qualidade do produto 

• Aumento de produção 

• Preservação do meio ambiente 

• Aumento da vida útil dos equipamentos 

• Redução de acidentes do trabalho. 

 
 Os programas mais constantes na manutenção preventiva são: reparos, lubrificação, 

ajustes, recondicionamentos de máquinas, etc. Os métodos comuns para se determinar quando 

uma política de controle de falhas deve ser aplicada incluem: especificações do fabricante, 

regras de sociedades normativas e legislação aplicável, opinião de especialistas ou o tipo de 

manutenção que já é aplicado em equipamento similar. 
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2.1.3 Manutenção Preditiva 

 
 É a manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na 

aplicação sistemática de técnicas de análise utilizando-se de meios de supervisão 

centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir 

a manutenção corretiva. (ABNT NBR 5462-1994). 

Manutenção preditiva é aquela que indica as condições reais de funcionamento das 

máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Trata-

se da manutenção que prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e 

equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja bem aproveitado.  

A manutenção preditiva se baseia na análise da evolução supervisionada de parâmetros 

significantes da deterioração do componente ou equipamento, permitindo alongar e planejar 

intervenções. Dentro do conceito de manutenção preditiva, não se encontra um programa 

completo de manutenção, mas esta modalidade adiciona uma valiosa colaboração que é 

imprescindível em qualquer programa de gestão de manutenção, visto que a proposta da 

manutenção preditiva é fazer o monitoramento regular das condições mecânicas e elétricas 

dos equipamentos e instalações e, ainda, monitorar o rendimento operacional de equipamentos 

e instalações quanto a seus processos. Como resultado desse monitoramento, tem-se a 

maximização dos intervalos entre reparos por quebras (manutenção corretiva) e reparos 

programados (manutenção preventiva), bem como maximização de rendimento no processo 

produtivo, visto que equipamentos e instalações estarão disponíveis o maior tempo possível 

para operação.  

Para ser executada, a manutenção preditiva exige a utilização de aparelhos adequados, 

capazes de registrar vários fenômenos, tais como:  

 

• Vibrações das máquinas 

• Pressão 

• Temperatura 

• Desempenho 

• Aceleração 

 

Com base no conhecimento e análise dos fenômenos, torna-se possível indicar, com 

antecedência, eventuais defeitos ou falhas nas máquinas e equipamentos. A manutenção 
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preditiva, geralmente, adota vários métodos de investigação para poder intervir nas máquinas 

e equipamentos. Entre os vários métodos destacam-se os seguintes: 

 

• Estudo das vibrações 

• Análise dos óleos 

• Análise do estado das superfícies 

• Análises estruturais de peças. 

 

 
2.2 Manutenção em Processo Contínuo 

 
 Para melhor compreender um projeto de manutenção em uma planta industrial é 

necessário revisar alguns conceitos sobre as características inerentes ao processo contínuo. As 

indústrias de processo contínuo possuem uma alta complexidade tecnológica, devido às 

plantas industriais e as relações entre seus diversos processos.  

Essas características traduzem uma relação com tecnologias complexas de alto valor de 

investimento. A produção é realizada em grandes volumes de um único item ou de poucos 

itens, a padronização é elevada com equipamentos especializados. Dessa forma, a 

inflexibilidade desse sistema está em função dos equipamentos e não da mão de obra 

(AULICINO, 2008). Alguns autores levantaram considerações a respeito das características 

do processo contínuo: o período longo de operação; o fluxo ininterrupto; os produtos são 

inseparáveis; tecnologia relativamente inflexível; fluxo intenso e previsível. Alguns tipos de 

indústrias são exemplos de processo contínuo, como: refinarias petroquímicas, instalações de 

eletricidade, siderúrgicas, sucroalcooleiras e plataformas de exploração e produção de óleo e 

gás. 

A necessidade de uma tecnologia complexa com grande investimento de capital faz com 

que as instalações sejam de grande porte e os processos sejam dominados por grandes 

empresas (AULICINO, 2008). Segundo Ferro; Toledo; Truzzi (1987) são características 

predominantes no processo contínuo: 

 

• Processo de produção com alto grau de integração, devido às operações  serem parte 

de um sistema ininterrupto; 

• Dificuldade de se distinguir matérias-primas e insumos após terem sido  carregados 

no processo produtivo; 
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• Baixa flexibilidade quando comparada às indústrias de manufatura, como as  de 

máquinas-ferramentas; 

• Sequência de atividades mecanizadas cada vez maiores e mais complexas; 

• Utilização cada vez maior de sistemas de instrumentação de autocorreção de  peso, 

volume, taxa de fluxo, temperatura, pressão e características químicas  entre outras; 

 

• Tendência à separação de máquinas do seu ponto de controle, possibilitando  a 

centralização em salas de controle das operações; 

• Desconexão do ritmo de trabalho do ritmo de produção. 

 

Além desses aspectos, é importante um olhar específico para o setor petrolífero 

offshore, destacando alguns pontos importantes do processo de trabalho nesse setor. As 

especificidades encontradas nas plataformas fazem com que não haja muitas generalizações 

com outros tipos de indústrias. De acordo com Figueiredo (2001) alguns desses fatores são: 

 

• Processo contínuo de produção ininterrupto nas 24 horas; 

• Alto custo de equipamentos e de prestação dos serviços; 

• Pressão temporal decorrente dos dois primeiros fatores; 

• Necessidade de alta qualificação dos trabalhadores; 

• Confinamento e/ou isolamento das equipes nas operações em campo; 

• Regimes de embarques (em situação offshore). 

 

Segundo Figueiredo (2001) a indústria petrolífera offshore tem a característica de um 

sistema sociotécnico complexo que resulta da interação de um conjunto de indivíduos e 

instrumentos técnicos no intuito de promover uma missão. Duarte e Vidal (2000) indicaram 

como característica da indústria petrolífera, principalmente em plataformas mais antigas, um 

alto grau de incerteza e variabilidade. Perrow (1984) aborda as relações característica 

inerentes aos sistemas complexos com suas interações não lineares: a aleatoriedade e 

imprevisibilidade de eventos, que em geral não são previstos no projeto original. Essas 

características são consequências do tipo de indústrias que produzem por processo contínuo. 

Khurana (1999) aborda como uma necessidade para o entendimento das interações entre 

as etapas do processo e a capacitação para solução dos problemas, que engenheiros e técnicos 

devam saber o “porquê” e não somente o “como”. Aulicino (2008) indica que a necessidade 

de interação dos profissionais da produção (operação, manutenção e engenharia), com outros 
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profissionais de áreas distintas, está condicionada pela complexidade logística e tecnológica 

do sistema. Essas considerações foram abordadas por Aulicino (2008) como uma situação de 

forte interdependência dessas funções que, de certa forma, intervém diretamente na produção. 

Gratton; Voigt e Erickson (2007) indicaram que nos sistemas integrados e complexos a 

eficiência é mais voltada para a gestão das interfaces do que a racionalização das atividades 

em cada função em si. Essa conclusão da importância de uma integração entre as áreas não 

está somente voltada para o dia-a-dia, como, também, para o atendimento a eventos ou 

implantação de projetos. Essas considerações foram apresentadas pelos autores para a 

indústria de processo contínuo que eles reafirmam como a que detém uma grande 

complexidade tecnológica e logística. 

Acerca dessas considerações, podemos concluir que os processos contínuos em 

ambientes offshore são ainda mais complexos, não somente pelas questões tecnológicas, mas 

pelas relações de complexidades logísticas e sociais. O entendimento deste contexto é 

fundamental para a concepção do projeto organizacional.  No caso dessa pesquisa, para a 

compreensão das estruturas na gestão dos projetos de parada programada. 

 

 
2.3 O Projeto de Parada Programada de Manutenção de Plantas Industriais 

 
 

 De acordo com o PMBOK1, "projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo" (PMBOK 2004, p. 5). O PMBOK entende que 

"todos os projetos possuem um início e final definidos" (Ibid). Ainda segundo o PMBOK, um 

projeto cria entregas exclusivas, que são produtos, serviços ou resultados. Esta singularidade é 

uma característica importante das entregas do projeto. Outra característica importante dos 

projetos é a sua "elaboração progressiva", o que significa que o projeto se desenvolve em 

etapas e de forma contínua por incrementos. 

Nessa mesma linha de pensamento, segundo Heldman (2006, p. 5) os projetos são 

únicos, de natureza temporária com datas de início e fim definidas, são concluídos quando as 

suas metas forem alcançadas ou quando for decretada a não-viabilidade do projeto, sendo 

assim um projeto é bem sucedido quando atende ou excede as expectativas propostas. 

                                        
1 O Guia PMBOK- Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, é uma 

publicação do PMI – Project Management Institute, que tem por objetivo identificar os conhecimentos 

que são amplamente reconhecidos como boas práticas de gerenciamento de projetos. 
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Em contraposição ao conceito de projeto, há o de operações. Em geral, o trabalho nas 

organizações pode ser classificado como projetos ou operações. Entretanto diferente de 

projetos, as operações se caracterizam por serem contínuas e repetitivas. "O objetivo de uma 

operação contínua é manter o negócio, ao passo que um projeto tem por finalidade atingir um 

objetivo" (Ibid). 

Outra característica de projetos que também é observado no caso de paradas 

programadas de manutenção de plantas industriais é o conceito de ciclo de vida do projeto. De 

acordo com Gomes (2004, p. 6) "Desde o início até o seu término, todo projeto passa por uma 

série de fases. Juntas as fases compõem o ciclo de vida do projeto". Em quais as entregas, 

eventos mais importantes do ciclo, ocorrem em progressão lógica, determinando o 

encerramento de cada fase do projeto. Existem várias estruturas a se utilizar para definir o 

ciclo de vida dos projetos, e a mais utilizada é composta por cinco fases, como mostrado na 

Figura 01.  

 

 

 

Figura 01: Ciclo de vida de um projeto. Fonte: Gomes (2004, p. 6). 

 

De acordo com o conceito do PMBOK a parada programada de manutenção de uma 

planta industrial é tipicamente um projeto, pois representa um esforço temporário, conduzido 

por uma equipe responsável, apresentando diferentes resultados e serviços para diferentes 

paradas programadas e o planejamento da parada apresenta claramente uma evolução 
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progressiva ao longo de muitos meses de preparação prévia. A figura a seguir (Figura 02), 

apresentada por Santos e Melo, exemplifica claramente as etapas do planejamento e execução 

de uma parada e a sua evolução incremental. 

 

 

Figura 02: Fases do planejamento e execução de paradas. Fonte: Santos e Melo (2005, p.3). 

 
 

Outra característica comum a projetos e que se encontra presente também no caso de 

paradas programadas de manutenção de plantas industriais diz respeito à variação do custo de 

implementação de mudanças no projeto e da capacidade de influenciar os seus resultados ao 

longo do ciclo de vida de um projeto. Quanto mais próximo da etapa final, maior é o custo 

para implementar mudanças e menor é a capacidade de influenciar nos resultados do projeto. 

Esta característica reforça a necessidade de se implementar um sólido processo de 

planejamento e gestão do projeto que detecte as necessidades de mudanças nas fases iniciais 

do projeto, de forma a se atingir os resultados desejados com menor custo e maior eficácia. A 

Figura 03 representa esta característica. 
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Figura 03: Custo e capacidade de influenciar os resultados ao longo do tempo. Fonte: Adaptado do 

PMBOK(2004) 

 

Se a definição de projeto do PMBOK, segundo o qual um projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo se aplica 

plenamente ao caso de paradas programadas de manutenção de plantas industriais, podemos 

então concluir que parada programada de manutenção de uma planta industrial é tipicamente 

um projeto. Portanto a ela se aplica todo o instrumental teórico que aborda o gerenciamento 

de projetos.  

O PMBOK está estruturado através de nove áreas de conhecimento em gerenciamento 

de projetos e cinco grupos de processos de gerenciamento de projeto, totalizando 44 

processos. Quase todos estes 44 processos estão presentes nas fases de planejamento ou 

execução de obras de manutenção durante as paradas de unidades industriais. O que pode 

variar em relação a outros projetos é a ênfase dada a cada um deles. O próprio PMBOK 

afirma que “o gerente de projetos é sempre responsável pela determinação dos processos 

adequados e do grau adequado de rigor de cada processo, para cada projeto específico”. Uma 

visão sintética destes processos pode ser encontrada na tabela 3-45 do PMBOK, aqui 

reproduzida no Quadro 01: 
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Quadro 01: Mapeamento dos processos de gerenciamento de projetos Fonte: Project Management Institute - 

PMBOK (2004, p.70). 
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De forma similar o procedimento gestão de planejamento de paradas em plataformas 

identifica sete grupos de processos, também chamados de fases de planejamento de parada, 

em um total de 54 processos. Todos estes processos, a exemplo dos processos identificados no 

PMBOK, são estruturados de forma a apresentarem entradas e saídas (inputs e outputs). 

Segundo Lenahan (2006, p. 75), uma das particularidades de uma parada reside no fato 

de que o escopo é desconhecido no início do processo de planejamento. À medida que o 

mesmo avança, este escopo passa a ser clarificado, justificado e validado. "Quando se planeja 

uma parada, inicia-se com uma lista indiferenciada de diversos trabalhos provenientes de 

solicitações de diversas áreas – todos eles desconectados. Primeiramente, validam-se os 

trabalhos (através de um processo de justificação, esclarecimento e categorização), e então, 

utilizando-se de uma técnica de engenharia reversa, é feito o planejamento de cada trabalho e 

o os mesmos são integrados dentro de um único cronograma de parada, a partir de trabalhos 

individuais. Somente quando são completados estes passos, é que definimos o projeto com 

uma credibilidade aceitável." (LENAHAN, 2006, p. 75). 

No caso abordado por esta pesquisa, os seguintes processos listados no PMBOK (2004) 

estão relacionados à contratação e gerenciamento de serviços de manutenção em uma parada: 

 

•Planejar contratações: Este é o processo necessário para documentar os  requisitos de 

produtos, serviços e resultados, e identificar possíveis  fornecedores. São saídas típicas 

deste processo um edital de licitação e a  relação de empresas convidadas para o processo 

licitatório. 

•Solicitar respostas de fornecedores: Este processo solicita respostas como 

 cotações e propostas de possíveis fornecedores. Uma saída deste processo  são 

as propostas de potenciais fornecedores de materiais ou serviços. 

•Seleção de fornecedores: São aplicados critérios de avaliação para a  seleção 

 de um ou mais fornecedores que sejam considerados  qualificados e  aceitáveis. 

Uma saída deste processo consiste na  formalização de contratos  para o fornecimento 

de materiais ou serviços para  o projeto. 

•Administração do contrato: Este processo analisa e documenta a qualidade  do 

desempenho atual ou passado de um fornecedor com base no contrato e  nas ações corretivas 

estabelecidas. Este processo transcorre durante a fase  de monitoramento e controle do 

projeto. 
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• Encerramento do contrato: Neste processo é feita a confirmação de que todo 

 trabalho e todas as entregas foram aceitáveis. 

 

As figuras 04 a 08 reproduzidas do PMBOK mostram de forma gráfica as entradas e 

saídas identificadas pelo PMBOK referentes aos processos de aquisições de um projeto. 

 

 Figura 04: Processo - Planejar Contratações. Fonte: PMBOK (2004). 

 

 Figura 05: Processo - Solicitar Respostas de Fornecedores. Fonte: PMBOK (2004). 
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Figura 06: Processo - Selecionar Fornecedores. Fonte: PMBOK (2004). 

 

 

 

Figura 07: Processo - Administração de Contratos. Fonte: PMBOK (2004) 
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Figura 08: Processo - Encerramento do Contrato. Fonte: PMBOK (2004). 

 

 

Ainda segundo o PMBOK, para que um projeto seja bem sucedido a equipe do projeto 

deve (PMBOK, 2004, p. 37): 

 

• Selecionar os processos adequados dentro dos grupos de processos de 

 gerenciamento de projetos (também conhecidos como grupos de processos) 

 necessários para atender aos objetivos do projeto. 

• Usar uma abordagem definida para adaptar os planos e as especificações do 

 produto de forma a atender aos requisitos do produto e do projeto. 

• Atender aos requisitos para satisfazer as necessidades, desejos e  expectativas das 

partes interessadas. 

• Balancear as demandas conflitantes de escopo, tempo, custo, qualidade,  recursos e 

risco para produzir um produto de qualidade. 

 

Estes mesmos princípios se aplicam à gestão de paradas programadas de manutenção de 

plantas industriais.   

Outro aspecto fundamental se refere aos riscos de segurança industrial em que as 

paradas são realizadas. As paradas de manutenção em uma planta industrial offshore de 

petróleo são realizadas em um ambiente de elevados riscos potenciais para os trabalhadores, e 

esta circunstância influencia de forma decisiva o ambiente de trabalho e todo o processo 

produtivo destas obras.  
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Paradas se caracterizam por apresentarem uma grande quantidade de serviços 

simultâneos envolvendo inúmeras especialidades, são realizadas num curto espaço de tempo e 

mobilizam um contingente elevado.  

Segundo Bampi (2004, p. 68) os momentos de paradas e partidas de plantas industriais 

são os mais críticos do ponto de vista de segurança, em especial quando se trata de uma 

parada programada de manutenção, a qual envolve um grande número de equipamentos que 

passaram por uma revisão geral. Neste evento, existem serviços de manutenção que são 

realizados com a unidade já parada e que são de natureza bastante complexa devido à 

estrutura envolvida para a sua realização. Segundo este autor, historicamente verifica-se que 

são nestas paradas que ocorre o maior número de acidentes na indústria petroquímica. 

Bampi (2004, p. 69) destaca ainda que um dos desafios do planejamento de segurança 

de uma parada é representado pela presença de um grande número de pessoas trabalhando em 

um espaço bastante restrito, muitas vezes, sem conhecer adequadamente os perigos do 

ambiente que as cerca.  

Segundo ARAÚJO (2001, p. 31) é no conjunto das situações de manutenção que 

ocorrem durante as paradas que se concentram as maiores exposições a riscos, tanto para os 

operadores, como para o pessoal de manutenção e, entre estes, os contratados de empreiteiras. 

As paradas envolvem uma variedade de operações que incluem jateamento abrasivo, soldas, 

metalização e pintura, o trabalho, em geral, é realizado em espaços confinados e, algumas 

vezes, inertizados.  

Araújo (2001, p. 32) assinala também que “as situações de parada revelam-se 

particularmente críticas, também, porque se lida com equipamentos cujos resíduos dos 

produtos processados podem ter efeitos graves à saúde dos trabalhadores”. 

Santos e Melo (2005, p. 14) propõe os seguintes indicadores para análise de um índice 

de qualidade do processo de gestão de paradas: 

 

• Número de acidentes com afastamento na parada; 

• Taxa de freqüência de acidentes sem afastamento na parada (TFSA); 

• Custos despendidos na parada; 

• Implementação de certificação de pessoal; 

• Campanha referencial a unidades de alta performance (UAP); 

• Atendimento aos prazos previstos; 

• Atendimento ao plano de paradas da empresa. 
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2.4 Encerramento da Parada Programada de Manutenção 

 
 

Segundo o PMBOK, o processo de encerramento do projeto contempla dentre outras 

atividades “as atividades integradas necessárias para coletar os registros do projeto, analisar o 

fracasso ou sucesso do projeto, reunir lições aprendidas e arquivar as informações sobre o 

projeto para serem usadas futuramente pela organização” (PMBOK, 2004, p.100). De acordo 

com Heldman (2006, p. 435), o encerramento também deve “analisar os processos de 

gerenciamento para determinar a sua eficácia e documentar as lições aprendidas sobre os 

processos utilizados durante o projeto”. 

Para atender a este processo no caso de uma parada, recomenda-se a elaboração de um 

relatório ao final de cada parada que consolide estas informações para uso futuro pela 

organização. Este relatório tem por objetivo municiar a gerência de informações necessárias 

para a análise crítica dos desvios, conter as lições aprendidas, servir de fonte de dados para 

futuras pesquisas e ainda fornecer informações que possibilitem a correção dos desvios em 

paradas futuras, de forma a dar suporte à melhoria contínua do processo de paradas da 

empresa. Segundo Vendrame (2005, p. 116), este relatório deve conter as seguintes 

informações mínimas: 

 

• Objetivo da parada; 

• Tempo de campanha entre paradas; 

• Estatística de acidentes; 

• Listagem dos principais itens do escopo; 

• Registro dos principais acréscimos de escopo ocorridos; 

• Registro dos prazos planejados e prazos realizados; 

• Identificação da linha crítica da parada (prevista e realizada); 

• Listagem dos principais contratos com os respectivos custos, efetivos e  

 escopo; 

• Resumo do efetivo e do total de homens-hora utilizados; 

• Relatório de custos, confrontando previsão orçamentária com custos  realizados; 

• Análise crítica da parada, abordando as causas dos desvios observados; 

• Recomendações (lições aprendidas); 

• Organograma; 

• Regime de trabalho; 
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• Relação de apoios de infra-estrutura mobilizados para a parada. 

 

Por sua vez, Lenahan (2006, p.192) recomenda que os seguintes tópicos sejam 

abordados pelo relatório final de parada:  

 

• Metas da parada (um resumo comparativo entre as metas e os resultados da 

 parada, nos seus indicadores chave de desempenho - KPIs); 

• O escopo da parada; 

• A fase de preparação da parada; 

• O planejamento da parada; 

• A organização da parada; 

• Acompanhamento e controle dos trabalhos da parada; 

• Desempenho das empresas contratadas; 

• Segurança; 

• Qualidade; 

• Logística; 

• Comunicações; 

• Recomendações e lições aprendidas. 
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3. CAPÍTULO III:  MÉTODO DE PESQUISA 

 
3.1 Estrutura da Pesquisa 

 

 A pesquisa a ser desenvolvida nesse trabalho é dividida em duas abordagens, teórica e 

empírica, que atuam de forma conjunta a fim de gerar conclusões do presente estudo. 

 

• Abordagem Teórica: Levantamento de literatura referente a temas que sejam 

pertinentes à compreensão pesquisa, sendo englobados pontos relacionados a 

manutenção de equipamentos, processos contínuos, o projeto e o encerramento de uma 

parada programada de manutenção. 

 

• Abordagem Empírica: Será realizada através do Estudo de Caso, que por sua vez 

será feita a partir de pesquisas de campo e entrevistas em aberto, identificando as 

práticas da empresa escolhida.   

 

A pesquisa propõe realizar uma análise do desempenho de uma parada programada de 

manutenção em uma unidade produtiva de petróleo, comparado os modelos teóricos providos 

pela abordagem teórica e as práticas empresariais de gestão de parada programada de 

manutenção a fim de avaliar seus principais processos e traçar sugestões de como otimizar tal 

desempenho. 
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Figura 9: Estrutura Metodológica da Pesquisa (adaptada de Araújo, 2011). 

 
 

O resultado proveniente do estudo de campo veio de relatórios de execução e 

planejamento de paradas, que por serem dados confidenciais serão tratados de maneira mais 

subjetiva na disposição dos resultados. E as entrevistas foram feitas de forma aberta, com 3 

funcionários em diferentes posições: Um gerente, um engenheiro, e um técnico de 

manutenção. 
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4. CAPÍTULO IV – ESTUDO DE CASO 

 
 
4.1 A Empresa Estudada 

 
 

Neste capítulo será descrito de forma sucinta a empresa estudada, referida neste trabalho 

como Empresa A, de maneira a proporcionar apenas um entendimento geral ao leitor sobre a 

empresa e seus principais ramos de atuação no mercado. É válido ressaltar que as informações 

foram retiradas do próprio site da empresa e através de conversas com profissionais que 

atuam na mesma. 

A Empresa A atua como uma empresa integrada de energia nos seguintes setores: 

exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de 

derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis. 

Em relação à suas atividades offshore, principal parcela de exploração da empresa, a 

Empresa A é reconhecida no mercado de óleo e gás onde atua a mais de 30 anos, também 

reconhecida mundialmente por sua tecnologia de exploração em águas profundas. Atualmente 

opera com 134 plantas industriais de produção offshore, de maior parte no Brasil, mas 

também presente em outros 17 países. Onde o estudo de caso será realizado em uma dessas 

plantas industriais de produção, localizada na bacia de Campos. 

 

 

4.2 O Objetivo do Estudo 

 

Estudar as práticas empresariais da Empresa A em um projeto de parada programada de 

manutenção, desde o seu planejamento até seu encerramento, para posteriormente efetuar a 

comparação entre as práticas empresariais levantadas com as boas práticas descritas na 

literatura. 
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4.3 Resultados 

 

Neste capítulo serão descritos os resultados dos relatórios de parada programada de 

manutenção da "Empresa A" 

A parada programada estudada aconteceu em 2015 na região de Campos em uma planta 

industrial de produção "offshore". A parada teve como objetivo a manutenção de dois vasos 

de separação, sendo feita a manutenção preventiva de válvulas, inertização e limpeza dos 

vasos. Demonstrados pelas figuras 10 e 11:  

 

 

 Figura 10: Vaso de separação de condensado Fonte: Relatório final de parada - Empresa 

A.
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Figura 11: Vaso de separação de condensado. Fonte: Relatório final de parada - Empresa A 

 
Também foi efetuada a manutenção preventiva de manifoldes, lançadores, sistemas de 

medição e sistemas de tratamento de gás. 

Para melhor interpretação do projeto foi dividido o estudo de caso nas etapas de pré-

parada, parada e pós-parada. 

 

 

4.3.1 Etapas da Parada Programada de Manutenção 

 

 
4.3.1.1 Pré-Parada 

  

O planejamento da parada programada de manutenção estudado começou com 6 meses 

de antecedência à execução da operação, foi feita por um grupo de projeto contemplando 

coordenadores, gerentes e engenheiros para sua elaboração e concepção. Sendo definido o 

escopo a ser realizado, o planejamento detalhado, delinea mento, levantamento e compra dos 

materiais. 



39 

 

 

O cronograma previsto para a operação de parada programada de manutenção teve 

duração de 4,8 dias totalizando um trabalho real (operações acontecendo simultaneamente) de 

630,7 horas. Para a execução dos serviços previstos foi prevista a utilização de: 

 

• 1 Fiscal; 

• 3 Técnicos de manutenção; 

• 1 Técnico de materiais; 

• 2 Encarregados de andaime; 

• 2 Montadores de andaime; 

• 3 Técnicos de segurança; 

• 1 Operador de lava jato; 

• 1 Operador de torqueador e parafusadeira; 

• 2 Técnicos de instrumentação; 

• 1 Inspetor de equipamentos; 

• 4 Ajudantes; 

• 2 Caldeireiros. 

 

Onde os profissionais listados acima não participam do planejamento da parada, os 

quais só se tornam cientes de como será executado o projeto a poucas semanas do início da 

operação. Situação citada pelo Técnico de Manutenção: "Já participei de paradas em outras 

empresas que houve uma interação muito grande antes da parada, analisamos o porquê dos 

trabalhos desenvolvidos, fazendo com que tudo saísse muito mais fácil, senti muita falta dessa 

integração. Foi como se o coordenador da parada nos visse apenas como máquinas, senti 

muita falta da explicação do porquê de cada ação". 

O projeto ocorreu de formar centralizadora pela visão dos técnicos e operadores, 

restringindo-os apenas à execução das tarefas, esquecendo uma importante função, que é 

alcançar uma visão mais ampla entre as disciplinas desenvolvendo uma lógica mais crítica. 

 

4.3.1.2 Parada 
 

Com a finalização e a aprovação da pré-parada, pela gerência da empresa A, é iniciada a 

parada total da planta de processo. Seguindo o cronograma estipulado na pré-parada, o quadro 

seguir mostra o cronograma executado: 
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Quadro 02: Cronograma executado na Parada Programada de Manutenção. 

Fonte: Relatório final de parada - Empresa A 
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A operação durou 4,92 dias em um total de 633,7 horas de trabalho real, sendo o 

planejado foi de 4,8 dias e 630,7 horas de trabalho real. O desvio foi devido ao  atraso da 

execução da drenagem de um equipamento, em consequência à uma falha mecânica. 

Além de falhas mecânicas foram apontados problemas na comunicação entre áreas. A 

operação de manutenção em uma plataforma marítima é um processo multidisciplinar, mas 

interdependente. Como citado pelo Engenheiro: "O fato do planejamento ser centralizado 

contradiz com a natureza multidisciplinar da operação, não há planejamento em conjunto, no 

final dá até certo, mas é sempre na hora, com dificuldades nas áreas de logística e suprimento 

de materiais. Muitas coisas que são realizadas na parada poderiam ter sido vistas antes". 

Por isso a comunicação deve ser fluida e compreensiva para que haja uma maior 

sinergia entre as áreas, reduzindo assim o tempo da parada e os recursos utilizados. O que não 

ocorreu já que a filosofia de integração entre áreas não foi implementada no planejamento. 

As atividades são divididas em uma reunião onde individualmente é escolhido a função 

em que cada um deverá exercer, causando uma individualização da responsabilidade de cada 

tarefa, não incentivando a prática do suporte entre funções. "Normalmente quando um 

terminava sua tarefa não ajudava o outro. Não gostei da experiência, a falta de interação 

causou um desgaste tanto físico como moral entre os profissionais, havendo um aumento do 

stress, da pressão e da tensão. Mal conversávamos no final do quarto dia. Fiquei surpreso que 

tivemos atraso em somente uma atividade." (Técnico de Manutenção) 

 

4.3.1.3 Pós-Parada 
 

O processo de pós-parada ocorreu normalmente sem grandes eventos ou paradas 

inesperadas. Porém mesmo com o resultado positivo do projeto foi discutido o grande 

potencial de melhoria para o projeto, principalmente na etapa de planejamento, onde muito 

dos funcionários sairão insatisfeitos. 

Foi feita a compilação dos dados da execução e a elaboração de um feedback entre os 

coordenadores, onde foi citado todo o problema de planejamento, sendo então elaborado um 

relatório final da parada contendo o escopo, o organograma executado, os recursos materiais 

utilizados, profissionais participantes e práticas de segurança utilizadas, não houve 

participação dos operadores. 
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4.3.2 Análise Crítica da Parada 

 
 Os dados adquiridos com a pesquisa de campo em conjunto com a pesquisa teórica 

possibilitam a análise crítica para esse projeto. Desta maneira, a partir desses resultados, 

podemos indicar quais pontos teóricos se enquadram de forma mais efetiva na gestão de uma 

parada programada de manutenção offshore. Abordaremos uma análise nas áreas do 

planejamento, execução e encerramento da parada. 

 

4.3.2.1 Planejamento 
 

Em relação ao seu planejamento foram observadas oportunidades de melhoria, em áreas 

como a integração dos funcionários no desenvolvimento, a comunicação entre áreas e a 

organização estrutural do projeto. 

O planejamento da parada teve início 6 meses antes de sua execução, o que não é 

recomendado pela teoria, aonde é previsto uma antecedência de 9 a 12 meses para a primeira 

fase do planejamento, gerando uma maior parcela de tempo para adaptação e organização da 

operação. 

Em um projeto de parada programada com elos de comunicação em que se valorize a 

autonomia dos grupos que estão em ligados à operação é essencial a participação desses 

grupos no desenvolvimento da operação, para melhor entendimento da futura execução. 

Assim na operação todos os integrantes poderiam de forma mais abrangente debater sobre 

imprevistos ocorridos durante a execução. Porém toda a informação foi passada por meio de 

reuniões que comunicava a equipe apenas o que deveriam fazer e os objetivos a atingir, 

gerando um certo desconforto na equipe. "Seguimos apenas o plano de manutenção e pronto" 

(Técnico de Manutenção). O próprio engenheiro responsável pelo projeto indicou a 

necessidade de uma maior interação. "A gente recomenda o que tem que ser feito, conforme 

aumenta o grau de confiança a interação também aumenta. Mas concordo que a interação tem 

que ser melhor trabalhada" (Engenheiro). Essa confiança está voltada para uma melhor 

concepção do projeto como um todo, as ações que poderão aumentar a confiança estão no 

envolvimento, desde o planejamento do projeto, de todos os participantes, fato que não 

ocorreu. 

As atuações dos grupos atuantes no projeto de parada, pesquisados nesse trabalho são: 

Operação, Manutenção, Engenharia e Coordenação. A estrutura organizacional da 

manutenção deve garantir que todos devem compreender o sistema e equipamentos atuantes 
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no evento, incentivando a interação entre a disciplinas. A arquitetura fluida para o tratamento 

de situações não-previstas só é alcançada em uma estrutura em que os atuantes não estão 

focados somente à execução de uma tarefa.  

"Todo mundo que participa de uma parada acaba conhecendo algum equipamento mais 

profundamente. Você acaba aprendendo recursos para utilizar na hora do sufoco, na parada 

aprendemos coisas que dificilmente veríamos no dia a dia. Todos que participam da parada 

obtêm um ganho de conhecimento" (Técnico de Manutenção). Esse ganho adquirido traz uma 

melhor percepção da operação e suas manobras operacionais. O não compartilhamento devido 

a falta de comunicação desse conhecimento na parada pode ser prejudicial, eventos 

imprevistos podem não ser tratados de forma efetiva por operadores que nunca passaram por 

uma situação parecida, situação que pode ser evitada por uma maior interação e 

compartilhamento de informações entre os atuantes. 

 

4.3.2.2 Execução 
 

A Parada alcançou seus objetivos com um atraso de 3 horas, devido a uma falha 

mecânica na drenagem de equipamentos, que poderia ser evitada por testes antecedentes a 

operação. Apesar de obter somente 3 horas de atraso se analisarmos a produção perdida 

nessas 3 horas, sabendo que a planta possui um grande volume de produção por hora, devido 

a alta tecnologia aplicada, o produto total perdido possui um valor no mercado que não pode 

ser desconsiderado. Na parada programada de manutenção, é de suma importância que se 

reduza ao máximo o tempo de parada de produção,  sem causar consequências a operação de 

manutenção. 

 

 

4.3.2.3 Encerramento 
 

Após a finalização da parada programada são coletados os registros do processo, 

analisado se os objetivos foram alcançados, reunidas as lições aprendidas e arquivadas as 

informações sobre o projeto, para serem usadas futuramente. Na empresa estudada isto é feito 

através de um relatório final de parada. 

Nesta etapa a empresa possuí um grande potencial de melhoria, onde o relatório é feito 

de maneira superficial, apresenta: o cronograma executado, a descrição das atividades e 

recursos utilizados, procedimento de segurança utilizados e o desempenho da operação. 
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Carece também da participação dos operantes, sugerindo boas práticas de manutenção e 

efetuando o feedback da execução. 

Como abordado na teoria existem diversos tópicos que poderiam ser abordados para 

melhor aproveitamento em trabalhos futuros, como: 

 

• Metas da parada; 

• O escopo da parada; 

• A fase de preparação da parada; 

• O planejamento da parada; 

• A organização da parada; 

• Acompanhamento e controle dos trabalhos da parada; 

• Desempenho das empresas contratadas; 

• Segurança; 

• Qualidade; 

• Logística; 

• Comunicações; 

 

4.4 Recomendações e lições aprendidas: Discussão dos resultados. 

 
 

As recomendações e lições aprendidas são imprescindíveis para a evolução do projeto 

em futuras paradas, devendo elas também estarem incluídas no relatório final, citando 

sugestões de melhorias, e práticas que evitariam problemas vivenciados em operações 

passadas. O quadro a seguir representa a comparação entre as boas práticas descritas da 

literatura e as práticas utilizadas pela a Empresa A no estudo de caso: 
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Área do projeto 

da parada 

programada 

 

 

Boas práticas descritas da 

literatura 

 

 

Práticas identificadas no estudo de 

caso 

 

 

Planejamento 

• Inicio do planejamento da 

parada de 12 a 18 meses 

de antecedência; 

• Escopo claro e 

simplificado; 

• Necessidade de interação 

dos profissionais da 

produção (operação, 

manutenção e engenharia), 

com outros profissionais 

de áreas distintas no 

planejamento e na 

execução; 

• Buscar o constante 

aprendizado fornecido por 

projetos anteriores. 

• Balancear as demandas 

conflitantes de escopo, 

tempo, custo, qualidade, 

recursos e risco para 

produzir um produto de 

qualidade; 

 

 

 

 

 

• Planejamento centralizado, não 

havendo interação do pessoal de 

operação em seu planejamento.  

 

• Inicio do planejamento ocorreu 6 

meses antes da execução; 

 

• Definido o escopo a ser 

realizado, o planejamento 

detalhado, delineamento, 

levantamento e compra dos 

materiais;  

 

Comunicação 
• Necessidade de interação 

dos profissionais da 

produção (operação, 

manutenção e engenharia), 

com outros profissionais 

 

• Falta de comunicação entre os 

participantes, gerando um clima 

desagradável de trabalho; 
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de áreas distintas no 

planejamento e na 

execução. 

• Distribuição das 

responsabilidades de execução 

de forma direta e pouco 

informativa. 

 

Execução 

• Buscar o menor custo e 

maior eficiência em seus 

processos. 

• Atraso devido a falta de testes 

em equipamentos enquanto em 

terra. 

 

Encerramento 

• Documentar as lições 

aprendidas sobre os 

processos utilizados 

durante o projeto; 

• Municiar a gerência de 

informações necessárias 

para a análise crítica dos 

desvios. 

 

• Relatório Final breve e sucinto, 

focado nos resultados apenas; 

 

• Não houve participação dos 

operadores na elaboração do 

relatório final. 

Quadro 03: Comparação da literatura e o estudo de caso. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

Com base nesta comparação o próximo quadro indica algumas sugestões de melhoria para o 

projeto: 
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Área do projeto da 

parada programada 

 

Sugestões de melhoria 

 

 

Planejamento 

• Iniciar a organização e planejamento da parada com 

antecedência adequada proporcional com o grau de 

complexidade da parada. Mínimo de 9 meses; 

• Participação de todas as áreas na elaboração do 

planejamento; 

• Reuniões de planejamento com os executantes para 

elaboração e validação das atividades; 

• Utilização de lições aprendidas de projetos anteriores. 

 

Comunicação 
• Incentivar a troca de informações entre os mais 

experientes e os mais novos; 

• Compartilhar as metas do projeto e a razão das ações 

definidas, tornando os participantes mais ativos com uma 

maior compreensão do projeto. 

 

Execução 
• Sugestões de boas práticas na execução da manutenção; 

• Testar todos os equipamentos antes do embarque, 

principalmente os que são enviados sem equipamento 

reserva. 

 

Encerramento 
• Otimizar a compilação de informações para futuros 

projetos, adicionando mais dados conforme visto na 

teoria; 

• Reunião de avaliação dos resultados deve ser aberta e 

discutida por todos. 

Quadro 04: Sugestão de recomendações para futuros projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.4.1 Comparação de Resultados 

 

Analisando os dados de paradas programadas de manutenção da Empresa A com 

empresas de referência que atuam em outras regiões podemos ter uma noção dos impactos, 

positivos ou negativos, causados pela filosofia exercida pela empresa nos projetos de parada 

programada de manutenção.  

Foram comparados dados de 3 paradas programadas diferentes sendo a parada de 2015 

a parada programada relatada nesse estudo. As outras duas paradas, de 2005 e 2010, foram 

executadas na mesma planta industrial de 2015 em cenários de manutenção semelhantes. 

Para manter a confidencialidade da Empresa A os dados serão expostos sem a 

representação de valores. Porém a representação gráfica garante que a análise comparativa 

não fique prejudicada. 

Foram comparados o custo da parada programada de manutenção, a quantidade de mão 

de obra utilizada e a disponibilidade mecânica dos equipamentos que sofreram manutenção. 

Comparações representadas abaixo pelas figuras 12, 13 e 14. 

 

 

 

Figura 12: Gráfico de comparação do custo do projeto de parada programada para manutenção de complexidade 

semelhantes. Fonte: Relatórios de otimização da Empresa A 

 
 

É notável a discrepância de custos dos projetos de 2005 e 2010 ao compararmos com 

outras empresas do EUA, Canadá e América Latina. Porém nota-se que em 2015 houve uma 



49 

 

 

melhora considerada do custo, indicando a evolução da Empresa A na otimização dos 

recursos da parada, mas ainda é perceptivo uma oportunidade de melhora neste quesito. 

 

 

  

Figura 13: Gráfico de  comparação da quantidade de mão-de-obra utilizada. Fonte: Relatórios de otimização da 

Empresa A. 

 
 

O número de mão-de-obra utilizado na operação é nitidamente elevado ao comparar 

com cenários no EUA e Canadá mesmo em situações de complexidade maiores, chegando a 

utilizar 4 vezes mais pessoal, aumentando assim o custo do projeto. Consequentemente 

também há um aumento da probabilidade de acidentes pela concentração de pessoal em um 

espaço limitado e de natureza agressiva. 
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Figura 14: Gráfico de comparação de disponibilidade mecânica. Fonte: Relatórios de otimização da Empresa A. 

 
 

 

Disponibilidade mecânica refere-se a relação entre o tempo de operação do maquinário 

com o tempo parado, diretamente relacionada com a eficiência prática da manutenção 

preventiva. Observa-se que ainda o resultado é inferior ao alcançado nos EUA e Canadá. 

De acordo com os gráficos é possível afirmar que ainda existem muitas oportunidades 

de melhoria nos projetos de parada programada de manutenção, não só em pontos específicos 

como citados anteriormente no estudo, mas como também em áreas importantes de maior 

abrangência, como custo da operação, recursos utilizados e eficiência da manutenção.  
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5. CAPÍTULO V – CONCLUSÃO  E SUGESTÃO DE NOVOS ESTUDOS 

 

 

5.1 Conclusão 

 

O objetivo da pesquisa, como exposto no capítulo 1, era identificar sugestões de 

melhoria em uma parada programada de manutenção, por meio da comparação entre as 

práticas recomendadas pelo estudo da literatura e as práticas empresariais resultantes do 

estudo de caso. 

A pesquisa teórica permitiu que o autor tivesse o conhecimento, desenvolvendo uma 

visão crítica para melhor análise do estudo de caso, onde foram vistas algumas possibilidades 

de melhoria no planejamento, estrutura organizacional, comunicação, execução e 

encerramento do projeto. Sintetizando os objetivos alcançados no estudo temos: 

 

I. Compreender o processo de uma parada programada de manutenção em uma 

unidade industrial offshore, onde há a separação dos componentes: óleo, água e gás; 

II.  Estudar o desempenho prático de uma parada programada de manutenção em uma 

unidade industrial, desde o seu planejamento até seu encerramento; 

III.  Identificar formas de melhoria comparando as práticas encontradas na teoria com as 

executadas no projeto; 

IV.  Comparação de resultados da empresa estudada com empresas de referência em 

outras regiões, mostrando que o processo ao todo possui potencial para melhorias. 

 

Considerando o exposto acima, pode-se dizer que este trabalho alcançou o objetivo proposto. 
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5.2 Sugestão de Novos Estudos 

 

Por fim, como sugestão de novos estudos a serem realizados, sendo estes como 

continuidade deste trabalho ou que se relacione de alguma forma, propõe-se os seguintes: 

 

� Extrapolar a análise realizada neste trabalho para outras unidades operacionais da 

mesma empresa, de forma que se possam identificar melhorias nos processos das 

mesmas. Também poderia ser interessante, não só para esta empresa, como para 

outras também, realizar este mesmo tipo de trabalho em outros segmentos de Óleo e 

Gás, como por exemplo, nas etapas de Refino. 

 

� Estudar o processo da empresa como um todo, e não somente em um projeto em 

específico, analisando seus padrões. 

 

� Buscar estudos semelhantes para este setor, de preferência, de modo a permitir uma 

comparação entre os resultados e obter novas alternativas que possam auxiliar 

também na melhoria do desempenho da manutenção. 

 

� Estudar como funciona a manutenção em um nível mais técnico, na sua etapa de 

execução, com ênfases nas áreas de segurança, logística e operação.  
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