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AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NO SETOR OFFSHORE

Ponte de Lima, 4th September 2018
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O trabalho offshore (termo da língua inglesa cujo significado literal é afastado da
costa) dá-se em plataformas marítimas, variando entre plataformas fixas;
plataformas semissubmersíveis, aquelas estruturas flutuantes que suportam um
deque, espécie de convés onde estão instaladas sonda, equipamentos e alojamento
de pessoal; ou navio-sonda, estruturas construídas ou adaptadas para perfurar em
águas muito profundas.

O trabalho offshore, sobretudo em razão da permanência na embarcação por dias
consecutivos, em um espaço bastante restrito e organizado por turnos, seja em
função do barulho do motor, das condições do tempo ou da falta de conforto das
acomodações, a exposição a intempéries pode por em causa a saúde e segurança
dos trabalhadores e podem levar a acidentarem-se ou adoecer no trabalho.

Offshore
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O TRABALHO EM AMBIENTE OFFSHORE CARATERIZA-SE 
POR:
a) Contínuo, já que a produção é 24 horas por dia ao longo do ano, exigindo o
revezamento de vários grupos de trabalhadores para acompanhamento da
mesma.

b) Complexo porque as diversas partes do sistema tecnológico se encontram
interligadas numa estrutura de rede que impede que se possua um controle
total do sistema, sempre sujeito a um certo grau de imprevisibilidade e de
desencadeamento de efeitos do tipo dominó em caso de incidentes e
acidentes.

c) Coletivo porque o funcionamento da unidade só é possível pelo trabalho de 
equipas em que as atividades são altamente interdependentes.

d) Perigoso porque está relacionado ao processamento de hidrocarbonetos
que evaporam, incendeiam-se ou explodem, ao uso de compostos químicos
tóxicos para os homens e para o ambiente e à operação de máquinas e
equipamentos que podem desencadear acidentes graves.
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SITUAÇÕES DE RISCO EM AMBIENTE OFFSHORE

a) uma série de atividades perigosas que se realizam num espaço de trabalho bastante
reduzido;

b) os trabalhadores das plataformas não só têm de trabalhar, mas também viver em
contato permanente com os riscos;

c) as situações de perigo de incidentes e acidentes agravam-se pela presença de
hidrocarbonetos, de modo que existem dificuldades no tempo requerido para evacuar o
pessoal em condições de segurança, acrescentando-se ainda os relacionados
possivelmente ao mau tempo no mar;

d) há uma grande variedade de empresas e de gestão do trabalho que atuam no ambiente 
confinado das plataformas associado a um grande número de trabalhadores em regime de 
subcontratação, muitos dos quais devem mudar continuamente de local e de atividade de 
trabalho;
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SITUAÇÕES DE RISCO EM AMBIENTE OFFSHORE

e) o caráter rotineiro do trabalho;

f) o desconhecimento do que se constitui o trabalho no mar por parte do pessoal de
gerência que se encontra em terra, agravando a insatisfação dos trabalhadores das
plataformas com a gestão administrativa por parte dos mesmos;

g) o transporte quando as condições meteorológicas são desfavoráveis;

h) a falta de segurança no emprego;

i) as desagradáveis condições de trabalho devido ao ruído.
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PRINCIPAIS RISCOS EM AMBIENTE DE TRABALHO 
OFFSHORE 

O trabalhador offshore, no seu ambiente de trabalho, está exposto a diversos riscos
ocupacionais, sendo alguns percetíveis, outros não.

Os riscos ocupacionais podem ser classificados em:

• Físicos
Exposição ao ruído elevado ,
Vibrações
Radiações
Ambiente térmico (intempéries climáticas como chuvas, ventos, exposição ao sol,
vento e oscilações de temperatura)
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PRINCIPAIS RISCOS EM AMBIENTE DE TRABALHO
OFFSHORE

• Químicos

Inalação de vapores
Contato dérmico com o petróleo bruto e óleo, produtos intermediários e finais 
caracterizam a exposição ao risco químico

• Biológicos

Falta de higiene
Intoxicação alimentares
Doenças transmitidas pelo ar que se espalham rapidamente através de sistemas de 
ventilação, em instalações offshore
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PRINCIPAIS RISCOS EM AMBIENTE DE TRABALHO
OFFSHORE

• Ergonómicos

Adoção de posturas inadequadas e forçadas no trabalho offshore
Movimentação manual de cargas 

• Psicossociais

Carga de trabalho
Trabalho noturno
Trabalho por turnos
Falta de clareza no trabalho
Mudanças frequentes
Confinamento em alto-mar
Estilo de vida imposto aos trabalhadores
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PRINCIPAIS RISCOS EM AMBIENTE DE TRABALHO 
OFFSHORE 

•Trabalhos em altura

•Maquinaria perigosa

•Atmosferas explosivas

•Espaços confinados

•Elétricidade
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Principais riscos em ambiente Offshore 
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A prevenção de acidentes de trabalho requer, em primeiro lugar, a identificação dos
riscos e, em segundo lugar, a determinação de medidas para os resolver. Em
conformidade, a avaliação de riscos, como princípio e prática, é essencial para a
abordagem preventiva.

Na realidade, é um processo contínuo, que consiste no exame cuidadoso daquilo
que pode ser nocivo às pessoas e que permite considerar se estão em prática
precauções suficientes ou se deverá fazer-se mais para prevenir efeitos nefastos a
quem está em risco, incluindo os trabalhadores e membros do público.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A formação na indústria do petróleo e do gás deverá contribuir para uma cultura
de prevenção em matéria de segurança e saúde.
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Formar pessoal em prontidão para emergências é muito importante para salvar
vidas, apagar fogos, gerir evacuações e outros procedimentos de salvamento. Como
pré-requisito para trabalhar em instalações offshore, os trabalhadores devem
passar por vários cursos obrigatórios de segurança e sobrevivência offshore para
adquirirem certificados de segurança acreditados. A prontidão para emergências
também implica ensaios/treinos de resposta a diversos cenários de emergência.

A cooperação em SST entre a administração, os trabalhadores e os seus
representantes é um elemento essencial na prevenção de acidentes de trabalho e
doenças profissionais.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
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Em acidente de grandes proporções, para que a evacuação da plataforma possa
ser feita de modo seguro e completo, aspectos preventivos precisam ser
observados. É necessário haver, pelo menos, uma rota de fuga intacta entre as
principais áreas de trabalho, que proteja de incêndios e explosões e que conserve
condições internas aceitáveis por um tempo especificado. Além disso, deve
contar com barcos salva-vidas suficientes e localizados próximo a rota de fuga, de
modo a poder acomodar todo o pessoal da plataforma.

MEDIDAS PREVENTIVAS



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Rui Vieito

“Prevenir é melhor que remediar” 

https://www.youtube.com/watch?v=C1K6sPMf
qAM


