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1.RESUMO 

Trata-se de um retrato sobre o ambiente de confinamento vivido pelos trabalhadores 

offshore, que ao longo do tempo sofrem com diversas adversidades presentes 

durante a embarcação. O profissional exposto a esses problemas, tem a 

possibilidade de desenvolver doenças psicossomáticas, que trazem danos pessoais 

e profissionais, devido à baixa produtividade.   

 

2.INTRODUÇÃO 

A inserção neste assunto será realizada através dos conceitos sobre o confinamento 

offshore. 

O conceito de confinamento segundo o dicionário Aulete, significa o estado ou 

condição daquilo ou daquele que está confinado, preso, impedido de sair de um 

espaço limitado. Levando esta definição para o ambiente de trabalho offshore, ou 

seja, “fora do continente”, a mesma pode ganhar um novo sentido. 

Os ambientes de trabalho nas plataformas petrolíferas são instalados há quilômetros 

de distância da “terra”. Em alto mar, os trabalhadores se encontram em um regime 

de confinamento ao longo de vários dias, trabalhando em escalas de horário maiores 

do que o comum. Esses profissionais estão longe das suas famílias e de seus 

amigos, possuem um contato mínimo com a sociedade enquanto estão confinados e 

ficam expostos ao desenvolvimento de problemas físicos, mentais e sociais. 

Quando confinado, o ser humano desenvolve características distintas de sua 

personalidade, fazendo com que o mesmo tenha uma visão e um sentimento do 

mundo ao seu redor transformado, trazendo consigo uma piora na qualidade de 

vida.  

 

3.OBJETIVO 

O objetivo da pesquisa é demonstrar que o regime de confinamento nas plataformas 

petrolíferas, podem desenvolver problemas físicos, mentais e sociais nos 

trabalhadores durante o exercício laboral, relacionando-os com a baixa produção. 
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4.METODOLOGIA 

Dar-se-á através de estudos sistêmicos das áreas da Psicologia Social e da 

Engenharia de Produção, sendo que a primeira analisa o perfil comportamental do 

trabalhador e a segunda analisa o quanto este comportamento influencia na 

produtividade do setor. Em seguida, se fará entrevista quantitativa com profissionais 

da área.   

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Um trabalhador quando ingressa em uma companhia onde o trabalho é offshore, 

geralmente é atraído pelo alto salário, que é acima da média, pelo sucesso 

profissional prometido, e pela disponibilidade de vagas que dentro do continente são 

escassas. Apesar dessas “vantagens”, que para muitos não compensam, este 

regime de confinamento traz consigo transtornos pessoais que provocam distúrbios 

em suas funções biológicas e causa danos ao bem-estar humano. 

Os funcionários quando não se adaptam a esse estilo, segundo Souza (1996), 

podem apresentar os mais variados tipos de problemas, como transtorno de humor, 

desvio de personalidade, problemas sexuais, falta de confiança e segurança, 

ansiedade, angústia, sentimento de solidão, depressão, entre outros. Devido ao fato 

de ficarem isolados do “mundo”, esses sintomas se agravam, o que torna nosso 

estudo mais importante.  

Algo preocupante é o fator da condição psicológica do profissional para ingressar 

nesse ramo. Para isso, é necessário um exame de aptidão rigoroso e consultas 

médicas periódicas. O treinamento dos profissionais em um espaço confinado 

precisa ser realizado de uma maneira intensa, sendo bem aplicada as teorias, os 

princípios e as práticas. Os gestores precisam conhecer a configuração da sua 

equipe, a fim de evitar, ao máximo, possíveis riscos, pois  

possuem um papel fundamental no processo, que quando mal administrado, pode 

causar a perda de uma vida, bem como motivá-los a desenvolver técnicas para que 

o colaborador se sinta o mais confortável possível e consiga produzir o máximo 

durante a jornada de trabalho. 
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6.RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa terá como resultado a identificação das condições do trabalhador 

confinado offshore em função da observação do rendimento deste ao longo das 

situações encontrados no ambiente. 
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