
 Reconhecer que os perigos do processo não tiram 
férias e sempre prestar atenção à segurança de processo. 
 Ao celebrar feriados, lembre-se de sua programação 
de trabalho, certifique-se de dormir o suficiente e estar 
preparado para trabalhar quando você chegar na planta. 
 Esteja disponível quando for necessário trabalhar 
num feriado ou final de semana. Não faça ninguém 
trabalhar horas extras para cobrir sua falta. Isso poderia 
expor um colega de trabalho cansado a um risco de 
acidente ou lesão. 
 Não se esqueça dos processos que ainda estão em 
funcionamento, mesmo se eles estiverem em 
operação/produção reduzida, como por exemplo, uma 
coluna de destilação em refluxo total. Registre os dados 
necessários e mantenha um olho sobre as operações no 
caso de ocorrerem perturbações no processo. 

O que você pode fazer? 

  

  
     O que acontece em uma planta de processo ao longo de um feriado? Muitas plantas interrompem ou reduzem as 
operações durante um período de feriados. Equipamentos podem estar em uma condição não-padrão, enquanto os 
processos estão suspensos ou parados. Mesmo que a planta esteja parada, é provável que substâncias potencialmente 
perigosas ainda estejam presentes nos tanques de armazenamento e vasos de processo. O equipamento que está 
parado/desligado pode ser aberto para inspeção ou manutenção. O número de empregados da manutenção e de 
contratados podem superar o pessoal de operação. Depois dos feriados, os processos são re-iniciados, às vezes, depois de 
terem sido modificados durante a parada. 
     Algumas plantas continuam a operar durante um feriado, mas com uma equipe reduzida, postergando as atividades 
menos importantes para permitir que algumas pessoas  passem o feriado com suas famílias. Um número reduzido de 
gerentes e técnicos podem estar presentes para prestar supervisão ou responder a perguntas. 
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Um feriado é um grande momento para celebrar, mas, no trabalho, celebre operação segura! 
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 Lembre-se que os tanques de armazenamento e vasos de 
processo podem conter materiais perigosos, mesmo se a planta 
estiver parada durante o feriado. Verifique rotineiramente 
esses tanques e vasos de processo.  
 Não hesite em chamar os gestores ou engenheiros assim 
que você suspeitar de um problema. Não espere que o 
problema se torne ainda pior. Mesmo em um feriado, é o 
trabalho deles ajudá-lo!  
 Caso tenha contratados de manutenção ou de inspeção 
trabalhando durante uma parada, num feriado, certifique-se 
para que sigam os procedimentos de segurança de sua planta. 
 Siga os procedimentos apropriados na partida dos 
equipamentos depois de um feriado. Certifique-se de que o 
equipamento esteja pronto e que as verificações de segurança 
de pré-partida tenham sido feitas, principalmente se ocorreram 
manutenções ou modificações durante a parada. 
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