
1

SETOR DE
PETRÓLEO

P a n o r a m a



2



3

O Setor de Petróleo
2015

www.cnq.org.br



4

Presidenta
Lucineide Varjão

Adilma Oliveira da Silva Pereira, Alex Ricardo Fonseca, Antonio Felipe Goulart, 
Arlindo  Belo da Silva, Aurélio Antônio de Medeiros, Cacilda de Paula Oliveira, Cairo 
Garcia  Corrêa, Carlos Alberto Mota Itaparica, Carlos Alberto Soares Padilha, Cibele 
Izidoro Fogaça Vieira, Dalva Lúcio de Oliveira, Edielson Souza Santos, Fábio Augusto 

Lins, Francisco Brito de Freitas, Geralcino Santana Teixeira, Gildásio Silva Ribeiro 
de Souza, Itamar José Rodrigues Sanches, Jocemir Ribeiro Monteiro, Jorge Alves 
de Pinho, José Isaac Gomes, José Maria dos Santos Nascimento, José Pinheiro 

Almeida Lima, Letícia Aida Silva Queiroz, Luciano José da Silva, Lucimar Rodrigues da 
Silva, Lucíola Conceição dos Santos Semião, Márcio de Paula Cruz, Maria Aparecida 
Araújo do Carmo, Paulo Antônio Lage, Paulo de Souza Bezerra, Ronaldo Rodrigues de 
Lima, Rosalina da Silva, Rosemeire Theodoro dos Santos, Rosival Ferreira de Araújo, 

Sergio Novais, Silvaney Bernardi, Tânia Andrea Lisboa, Valdeli dos Santos Guimarães, 
Vandré Jerônimo da Silva

O Setor de Petróleo
Marilane Oliveira Teixeira - economista e pesquisadora do CESIT/IE/UNICAMP

Rosângela Vieira - DIEESE - Subseção CNQ-FETQUIM

Publicação da CNQ-CUT (Confederação Nacional do Ramo Químico)
www.cnq.org.br

imprensa@cnq.org.br
facebook.com/CNQ-Confederação-Nacional-do-Ramo-Químico

twitter.com/cnqcut
2015

Secretaria de Comunicação

Jornalista responsável: Gislene Madarazo – Mtb 36.373/SP

Diagramação e arte: Maria Cristina Colameo Miyamura

Impressão: NSA

Tiragem: 500

Diretoria 2013-2017

Diretores
(em ordem alfabética)



5

O SETOR DE PETRÓLEO

SURgiMENTO, USO E DERiVaDOS DO PETRÓLEO

Há inúmeras teorias sobre o surgimento do petróleo, porém, a mais aceita é que 
ele surgiu através de restos orgânicos de animais e vegetais depositados no 
fundo de lagos e mares sofrendo transformações químicas ao longo de milhares 
de anos. Substância inflamável possui estado físico oleoso e com densidade 
menor do que a água. Sua composição química é a combinação de moléculas 
de carbono e hidrogênio (hidrocarbonetos).

Além de gerar a gasolina, que serve de combustível para grande parte dos 
automóveis que circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo 
como, por exemplo, a parafina, gás natural, GLP, produtos asfálticos, nafta pe-
troquímica, querosene, solventes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo 
diesel e combustível de aviação.

O primeiro poço de petróleo foi descoberto nos Estados Unidos – Pensilvânia 
– no ano de 1859. Ele foi encontrado em uma região de pequena profundidade 
(21m). Ao contrário das escavações de hoje, que ultrapassam os 6.000 metros. 
O maior consumidor mundial são os Estados Unidos; por esta razão, necessitam 
importar cada vez mais. 

PETRÓLEO NO BRaSiL 

No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892-1896, 
por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na pro-
fundidade de 488 metros; contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi 
somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo na cidade de Lobato na Bahia. 

A Petrobras foi criada, em 1954, com o objetivo de monopolizar a exploração 
do petróleo no Brasil. A partir daí muitos poços foram perfurados. Atualmente, 
a Petrobras está entre as maiores empresas petrolíferas do mundo. O petróleo 
é uma das principais commodities minerais produzidas pelo Brasil.
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TiPOS DE PETRÓLEO

Os diferentes tipos de petróleo podem ser classificados segundo a predominância 
de hidrocarbonetos encontrados em óleo cru. 

- Petróleo Brent: petróleo produzido na região do Mar do Norte, provenientes 
dos sistemas de exploração petrolífera de Brent e Ninian. É o petróleo na sua 
forma bruta (cru) sem passar pelo sistema de refino;

- Petróleo Light: petróleo leve, sem impurezas, que já passou pelo sistema de 
refino;

- Petróleo Naftênico: Quando predominam hidrocarbonetos naftênicos, que 
originam subprodutos como a gasolina de alto índice de octonagem, óleos 
lubrificantes com baixos resíduos de carbono, resíduos asfálticos na refinação 
e cadeias em formas de anel;

- Petróleo Parafínico: Quando existe predominância de hidrocarbonetos 
parafínicos, possibilitando a produção de subprodutos como a gasolina de 
baixa octonagem, querosene de alta qualidade, óleo diesel com características 
combustíveis muito bons, óleos de lubrificação de alta viscosidade, grande 
estabilidade química e alto ponto de fluidez, resíduos de refinação com grande 
percentagem de parafina e cadeias rectilíneas;

- Petróleo Aromático: com grande concentração de hidrocarbonetos aromá-
ticos. Este tipo de petróleo é raro sendo responsável por excelente gasolina, 
com altos níveis de octonagem, não se usando este tipo de petróleo para a 
produção de lubrificantes.

USOS DO PETRÓLEO 

Aproximadamente 90% do petróleo é utilizado pelas centrais elétricas, como 
combustível para os meios de transporte ou fornos industriais.  Do restante, 
outros 10%, são extraídos os produtos que abastecerão as indústrias, estima-se 
que 60% das matérias-primas utilizadas na indústria mundial vem do petróleo. 
Os seus derivados são infindáveis.

Na refinaria, o petróleo é decomposto em diversos produtos através de um 
processo chamado destilação fracionada e, assim, são derivados os combus-
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tíveis e a nafta, que é a principal matéria-prima para toda a cadeia produtiva 
de resinas plásticas. Entre os combustíveis obtidos temos o gás de cozinha, 
benzina, gasolina, querosene para motores de jatos e tratores e também se 
constitui em matéria-prima para a fabricação de outros produtos, tais como: 
gasóleo ou diesel destilado, usado como diesel e óleo combustível, entre outros.  
Através da nafta chegamos à segunda geração, os petroquímicos básicos, como 
o eteno, propeno, benzeno, tolueno, e os petroquímicos intermediários como o 
cicloexano e o sulfato de amônia. 

O eteno, por sua vez, é a matéria-prima para a produção de polímeros como 
o polietileno tereftalado (usado na fabricação de garrafas) e o polivinil cloreto 
(usado em tubos e conexões para água). As garradas de PET são utilizadas 
principalmente para embalagem de refrigerantes, cerca de 80%. 

Neste sentido, chega-se na terceira geração, em que são produzidas as resinas 
plásticas que serão usadas pelas indústrias de brinquedos, calçados, de trans-
formados plásticos, de cosméticos e higiene pessoal, perfumaria, farmacêutica, 
material de limpeza, indústria química entre outras. 

aS RESERVaS DE PETRÓLEO DO BRaSiL 

As reservas de petróleo do Brasil já comprovadas são de aproximadamente 16,6 
bilhões de barris, de acordo com informações da Petrobras para dezembro/2014. 
Comparadas com as das grandes áreas produtoras no mundo — como o Oriente 
Médio, cujas reservas são de 362 bilhões de barris —, elas são pequenas, 
contudo a produção em torno de 2,2 milhões de barris/dia supre cerca de 85% 
do consumo interno brasileiro.

A maior parte desta produção provém de plataforma continental, destacando-
se dentre as principais áreas produtoras as bacias dos estados do Rio Grande 
do Norte, Sergipe, Bahia (Recôncavo Baiano), Ceará, Espírito Santo, Alagoas 
e, a principal, a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, responsável por mais da 
metade da produção nacional.

Foi, sobretudo, graças à intensificação dos trabalhos de prospecção em águas 
profundas, em particular nas do pré-sal, que as reservas brasileiras saltaram 
de aproximadamente 760 milhões de barris, em 1975, para o volume atual.
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a CaMaDa DE PRé-SaL 

A camada pré-sal é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, loca-
lizado nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo (região litorânea entre os 
estados de Santa Catarina e o Espírito Santo). Estas reservas estão localizadas 
abaixo da camada de sal (que podem ter até 2 km de espessura). Portanto, se 
localizam de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar.

Estima-se que estas reservas se formaram a mais de 100 milhões de anos a partir 
da decomposição de materiais orgânicos. No campo de Tupi, as reservas podem 
chegar de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo. Em 2008 iniciou-se a exploração da 
camada pré-sal no Campo Jubarte (Bacia de Campos) em quantidade reduzida. 

 A exploração ocorre atualmente nas bacias de Santos (litoral do estado de São 
Paulo) e Campos (litoral do Rio de Janeiro). De acordo com a Petrobrás, em abril 
de 2013, a produção diária estava em torno de 310 mil barris. Atualmente, são 
explorados 19 poços no pré-sal, através de 7 plataformas.

Com a descoberta da camada pré-sal o Brasil poderá se transformar num dos 
maiores produtores e exportadores de petróleo e derivados do mundo com 
investimentos altíssimos, uma vez que tais reservas se encontram em águas 
profundas o que exige tecnologia de alto custo.  Acredita-se que, somente por 
volta de 2016, estas reservas estejam sendo exploradas em larga escala. 

Como resultado das descobertas do pré-sal, o debate e os esforços para o 
desenvolvimento do setor se intensificaram. O Brasil implantou uma política de 
conteúdo local para fomentar o desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos 
nacional forte e sustentável. O conteúdo local é medido com base na porcenta-
gem de bens e serviços feitos no Brasil em relação ao total adquirido durante 
o desempenho das atividades de desenvolvimento da exploração e produção. 

A política brasileira de conteúdo local é apoiada pelo programa de Mobilização 
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP) que conta com a 
participação da Petrobrás, do BNDES e de associações da indústria. O governo 
federal estima que US$ 400 bilhões serão investidos em equipamento e serviços, 
expansão e manutenção da produção até 2020. Além da renovação da cadeia 
de fornecedores, os especialistas acreditam que essa política contribuirá para 
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aumentar o peso da indústria de petróleo e gás no PIB brasileiro dos atuais 12% 
ao ano pra 20% em 2020. 

OS MaiORES PRODUTORES DE PETRÓLEO DO MUNDO 

As reservas globais de petróleo provadas atingiram 1.687,9 bilhões de barris no 
final de 2013, quantidade suficiente para garantir exatos 52 anos e 9 meses de 
produção mundial de energia. Segundo dados do relatório estatístico anual da BP, 
ao longo da última década, as reservas globais de petróleo cresceram 26%. Os 
países da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) continuam 
a dominar o ranking, controlando 71,9% das reservas mundiais.  

Tabela 1 – Ranking de países com as maiores reservas comprovadas 
de petróleo do mundo 

Ranking País Participação 
Mundial

Reservas em 2013 
(bihões de barris)

1 Venezuela 20,0% 298,4

2 Arábia Saudita 17,8% 265,8

3 Irã 10,6% 157,8

4 Iraque 9,7% 144,2

5 Kuwait 6,8% 101,5

6 Emirados Árabes 6,6% 97,8

7 Rússia 5,4% 80,0

8 Líbia 3,2% 48,4

9 Nigéria 2,5% 37,1

10 Estados Unidos 2,2% 33,0

11 Cazaquistão 2,0% 30,0

12 Catar 1,7% 25,2

13 China 1,6% 24,4

14 Brasil 0,9% 13,2

15 Argélia 0,8% 12,2

16 México 0,7% 10,1

17 Angola 0,6% 9,0

18 Equador 0,6% 8,8

19 Azerbaijão 0,5% 7,0

20 Malásia 0,4% 5,9

Fonte: OPEP
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Atualmente o Brasil ocupa a 14ª colocação do ranking. Considerando que o país 
possui reservas de pelo menos 60 bilhões de barris de petróleo, o Brasil poderá 
entrar na lista dos 10 maiores potenciais petrolíferas até 2030, ultrapassando 
Estados Unidos 

De acordo com dados da OPEP, em 2013 o Brasil produz 2,0 milhões de barris 
de petróleo por dia (2,8% da produção mundial) – quase a mesma quantidade 
que consome (2,8 milhões de barris por dia, ou seja, 3% do consumo mundial). 
No entanto, o petróleo produzido no Brasil é pesado e exige um poder de refino 
maior. As refinarias brasileiras não têm capacidade de refinar todo o petróleo 
consumido internamente, o Brasil precisa exportar petróleo cru e importar 
derivados principalmente gasolina. 

A Petrobras investirá sozinha aproximadamente US$ 147 bilhões em exploração 
e produção nos próximos cinco anos, de acordo com o seu plano de negócios 
2013-2017. 

Tabela 2 – ranking dos maiores produtores de petróleo do mundo

Ranking País Participação 
Mundial

Produção em 2013 
(bihões de barris)

1 Rússia 13,9% 10,1

2 Arábia Saudita 13,2% 9,6

3 EUA 10,2% 7,4

4 China 5,7% 4,2

5 Irã 4,9% 3,6

6 Iraque 4,1% 3,0

7 Kuwait 4,0% 2,9

8 Emirados Árabes Unidos 3,8% 2,8

9 Venezuela 3,8% 2,8

10 México 3,5% 2,5

11 Brasil 2,8% 2,0

12 Nigéria 2,4% 1,8
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O mapa a seguir permite visualizar como se distribui a produção de petróleo 
no mundo, distribuídos regionalmente. Destaque para o Oriente Médio, Rússia 
e EUA.

A capacidade total efetiva de refino em 2013 era de 94,5 milhões barris/dia. Os 
Estados Unidos lideram com 18,9% e o Brasil ocupa a 11ª posição com 2,2% 
do total. 

13 Angola 2,3% 1,7

14 Noruega 2,0% 1,5

15 Canadá 1,9% 1,4

16 Cazaquistão 1,9% 1,4

17 Argélia 1,7% 1,2

18 Colombia 1,4% 1,0

19 Líbia 1,4% 1,0

20 Omã 1,2% 0,8

Fonte: OPEP
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gráfico 1: Capacidade mundial de refino de petróleo em 2013 (%)

 

Em maio de 2014 a revista Forbes divulgou o ranking das maiores empresas 
do setor de petróleo no mundo e a Petrobras ocupa a 9ª posição, conforme 
tabela abaixo.

Tabela 3 – Ranking das maiores empresas petroleiras do mundo 

Ranking Empresa Pais Receita (US$) bilhões

1 Exxon Mobil Estados Unidos 394,0

2 Petrochina China 328,5

3 Royal Dutch Shell Reino Unido e 
Holanda

451,4

4 BP Reino Unido 379,2

5 Chevron Estados Unidos 211,8

6 Gazpron Rússia 164,6

7 Total França 227,9

8 Sinotec China 445,3

9 Petrobras Brasil 141,2

10 Rosneft Rússia 142,6

Fonte: Revista Forbes  
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a PETROBRaS 

A Petrobras, fundada em 1953, é uma sociedade anônima de capital aberto, 
que chega ao final de 2009 como a quarta maior companhia de energia do 
mundo (Conforme dados da consultoria PFC Energy)1 . Atua na área de óleo, 
gás e energia e, de forma integrada, nos segmentos de exploração, produção, 
refino, comercialização, transporte, petroquímica e distribuição de derivados.

A Petrobras é a maior exploradora do mundo em águas profundas, detendo 
23% das operações nessa atividade. Com as descobertas do pré-sal o Brasil 
dobrará suas reservas (hoje, de 15,9 bilhões de barris) e também sua produção 
até 2020, o que representa um crescimento médio de 8,8% ao ano, o maior 
da indústria mundial. 

No ano de 2014, a Petrobras apresentou uma receita de vendas consolidada de 
R$ 337.260 milhões, prejuízo de R$ 21.332 milhões, influenciado, sobretudo, 
por conta da queda no valor do barril do petróleo, pela desvalorização cambial 
e gastos com pessoal que totalizaram R$ 31 milhões, este valor inclui salários, 
participações nos lucros ou resultados, benefícios, plano de aposentadoria e 
pensão, plano de saúde e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A empresa gerou, ainda em 2014,  valor adicionado de R$ 146.440 bilhões, dos 
quais 70% foram destinados ao pagamento de tributos, incluindo a participação 
governamental. Foram 102,8 bilhões divididos entre federais (R$ 47,6 bilhões), 
estaduais (R$ 48,0 bilhões), municipais (R$ 431 milhões) e fora do Brasil (R$ 
6,8 bilhões). 

A Petrobras é considerada uma das melhores empresas em termos de benefícios 
e o acesso se dá através de concurso público. O plano de cargos e salários e 
de benefícios e vantagens da Petrobras e a legislação especifica estabelecem 
critérios para todas as remunerações atribuídas pela empresa a seus dirigentes 
e empregados. 

  1. Para maiores informações sobre o desempenho da Petrobrás consultar 
Relatório de Sustentabilidade de 2014, www.petrobras.com.br
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Tabela 4  - indicadores sociais internos, 2014

indicadores Valor                                
(em milhões de 

reais)

Folha de 
pagamento bruta 

(%)

Receita 
Liquida (%)

Alimentação 1.222 3,86% 0,36%

Encargos sociais 
compulsórios

5.774 18,23% 1,71%

Previdência Privada 1.978 6,24% 0,59%

Saúde 1.477 4,66% 0,44%

Segurança e saúde 
no trabalho

225 0,71% 0,07%

Educação 242 0,76% 0,07%

Cultura 18 0,06% 0,01%

Capacitação e 
desenvolvimento 

profissional
365 1,15% 0,11%

Creches ou auxilio 
creche

58 0,18% 0,02%

Participação nos 
lucros e resultados

1.045 3,30% 0,31%

Outros 50 0,16% 0,01%

Total 12.454 39,31% 3,70%

 Fonte: Demonstrações contábeis 2014, Petrobras

De maneira geral, a Petrobras conta com 80.908 trabalhadores/as, deste 
total 70,0% estão alocados na Petrobras controladora, 18,9% em empresas 
controladas no Brasil e 8,6% em empresas controladas no exterior. O número 
de empregados/as de empresas prestadoras de serviços em finais de 2013 
chegou a 291.074.
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Tabela 5 - indicadores do corpo funcional, 2014

indicadores do Corpo Funcional 2014

Número de empregados ao final do período 80.908

Número de admissões durante o período 3.786

Número de empregados de prestadoras de serviços 291.074

Número de estagiários/as 1.746

Número de empregados/as acima de 45 anos 33.767

Número de mulheres que trabalham na empresa 13.625

Percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres 15,2%

Número de negros/as que trabalham na empresa 19.959

Percentual de cargos de chefia ocupados por negros/as 20,3%

Número de pessoas com deficiência 286
Fonte: Demonstrações contábeis 2014, Petrobras 

A ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo estima que o número 
de empregos na cadeia de petróleo e gás no Brasil pode atingir entre 2,1 e 2,5 
milhões em 2020.  A projeção é de que o setor tenha entre 630 mil e 860 mil 
empregados em 2020.

a PRODUçãO DE gáS NO BRaSiL E NO MUNDO 

As maiores reservas de gás estão localizadas no Oriente Médio e Europa, já 
os maiores consumidores são Europa, América do Norte e Ásia. No caso da 
América do Norte e da Ásia há um déficit elevado. África e América Central e 
do Sul concentram as menores reservas e consumo de gás no mundo. 
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gráfico 2 – Reservas e consumo mundial de gás, 2013 (%)

 

A distribuição da produção de gás no mundo está centrada, sobretudo, na região 
que compreende Europa e Eurásia, basicamente produção da Rússia.

gráfico 3:  Distribuição da produção de gás mundial por região, 2013 (%)

Total da reserva mundial de gás natural: 
6.557,8 bilhões m³

Total do consumo mundial de gás natural:    
3.347,5 bilhões m³
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Os dados do gráfico 4, no entanto, indicam a evolução da produção de gás 
natural no mundo entre 2003 e 2013

gráfico 4 – Evolução da produção de gás natural mundial, 2003 -2013

 

Em 2013, o consumo brasileiro de gás foi de 37,6 bilhões de metros cúbicos 
o que supera a produção que é de 21,3 bilhões de metros cúbicos. Para solu-
cionar esse déficit o Brasil importa gás da Bolívia. Atualmente, a distribuição 
de gás se concentra em poucas cidades de grandes centros urbanos e usinas 
termelétricas. 

Com a matriz energética do Brasil se baseia na energia hidráulica, o uso de 
usinas termelétricas é intermitente. Os investimentos para os próximos 3 anos 
é de US$ 10 bilhões e estão destinados principalmente à expansão da logística 
de gás natural e a transformação química. 

Os Estados Unidos, em 2013, foi o maior consumidor de gás no mundo, seguido 
pela Rússia, Irã, China e Japão. O Brasil é o 12º maior consumidor de gás e 
consome 1,1% do total da produção

Fonte: BP Statistical Review of World Energy June 2014
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gráfico 5 - Participação de países selecionados no consumo mundial 
de gás natural – 2013

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy June 2014

O gáS DE xiSTO 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrada no subsolo, 
na qual o metano tem uma participação superior a 70% em volume. A compo-
sição do gás natural pode variar bastante dependendo de fatores relativos ao 
campo em que o gás é produzido, processo de produção, condicionamento, 
processamento, e transporte. 

O gás natural é um combustível fóssil e uma fonte de energia não-renovável. É 
o resultado da degradação da matéria orgânica de forma anaeróbica oriunda de 
quantidades extraordinárias de micro-organismos que, em eras pré-históricas, se 
acumulavam nas águas litorâneas dos mares da época. Essa matéria orgânica 
foi soterrada a grandes profundidades e, por isto, sua degradação se deu fora.

Consumo mundial de gás:  3.347,6 bilhões m³
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O gás de xisto precisa de um estoque de cerca de 15 milhões de litros de água, 
que pode ficar em um reservatório ou caminhões-pipa. O processo é chamado 
de “fratura hidráulica” e utilizada as camadas mais profundas de xisto. Esse 
processo envolve quantidades gigantescas de água e produtos químicos  inje-
tados sob alta pressão nas perfurações em que são feitas.  

Com as rachaduras, o gás preso nas rochas é liberado e segue para a superficie. 
A profundidade de perfuração oscila entre 1200 e 2500 metros.  Esse método 
gera questionamentos sobre o seus impactos ambientais. O gás de xisto ou gás 
não-convencional fica aprisionado em rochas de baixa permeabilidade e para 
extraí-lo é preciso explodir as rochas. O gás convencional migra com facilidade 
das rochas onde foi formado para os reservatórios. 

RiSCOS Da ExPLORaçãO DO gáS DE xiSTO 

Envolve riscos de contaminação de lenço freático e alguns geólogos questionam 
que a proliferação dessa tecnologia poderia gerar descontinuidades grandes 
nas camadas rochosas propiciando o surgimento de falhas geológicas, poden-
do provocar terremotos e vazamento de gás metano. A exploração de xisto é 
proibida em vários países como a França e Bulgária. 

O gáS DE xiSTO NOS ESTaDOS UNiDOS

A sua descoberta em grandes quantidades nos Estados Unidos levou a uma 
queda significativa no preço do insumo, atraindo a instalação de novas indús-
trias. Enquanto no Brasil o preço do gás convencional está em torno de US$ 12 
o BTU, nos Estados Unidos custa em torno de US$ 3.  

Entretanto, estudos revelam queda da produção de 42% ao ano, ou seja, para 
garantir resultados estáveis é necessário perfurar mais de 1000 poços suple-
mentares todos os anos, no mesmo sitio. Além disso, o rendimento de um poço 
de gás xisto diminui de 60% a 90%, após seu primeiro ano de exploração (Le 
Monde Diplomatique, abril; 2013).



20

PRODUçãO DE xiSTO NO MUNDO 

No Brasil há projeções que apontam para reservas de 500 trilhões de pés cúbicos 
(TFCS), o dobro dos 226 TFCS conhecidos até hoje. 

gráfico 6 – Reservas comprovadas de gás de xisto no mundo 
(em trilhões de pés cúbicos),  2013 

 

* Estimativa de 1.161 trilhões de pés cúbicos

Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA)

Embora a Petrobras detenha a operação de petróleo e gás no Brasil, há uma 
presença significativa de empresas, inclusive transnacionais, em operação.  
Conforme poderá ser observado pela tabela 6. A segunda maior operadora é a 
norueguesa  Statoil Brasil e a terceira a norte-americana Shell Brasil.
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Tabela 6  - Distribuição da produção de petróleo e gás natural 
por Operador, 2014

  

Fonte: ANP

Operador Petróleo (bbl/d) gás Natural 
(Mm³/d)

Produção Total 
(boe/d)

Petrobras 2.131.965 84.030 2.660.513

Statoil Brasil 75.213 96 75.817

Shell Brasil 60.093 808 65.174

Parnaíba Gás 144 5.521 34.872

Chevron Frade 29.950 317 31.944

OGX 15.388 60 15.766

HRT O&G 9.720 30 9.908

Gran Tierra 1.133 19 1.255

Sonangol Starfish 742 3 762

Petrosynergy 553 7 595

UTC Óleo e Gás 308 6 345

Partex Brasil 265 0 267

Nova Petróleo Rec 256 1 261

Petrogal Brasil 199 4 224

Recôncavo E&P 179 1 188

Santana 92 1 99

Alvopetro 30 0 33

Severo Villares 26 1 30

EPG 18 1 21

IPI 15 1 18

UP Petróleo Brasil 10 0 11

Central Resources 10 0 10

Guto & Cacal 1 0 1

Total Geral 2.326.310 90.907 2.898.114
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DiSTRiBUiçãO DO EMPREgO NO SETOR DE PETRÓLEO 

Em 2013, identificava-se 101.769 trabalhadores e trabalhadoras no setor de 
petróleo e gás, sendo que desse total 16% eram mulheres. Na fabricação de 
produtos derivados do petróleo o percentual de mulheres sobe para 19%.

gráfico 7 – Trabalhadores/as dos setores de Petróleo e gás, 
por segmento e sexo - 2013

 

Fonte:  RAIS/ 2013 – Ministério do Trabalho e Emprego 

DiSTRiBUiçãO DO EMPREgO POR REgiãO 

Os setores de petróleo e gás estão concentrados na região sudeste com 73,5% 
do total dos empregos, em segundo lugar está a região Nordeste com 19,4% 
dos empregos, A região Sul detém 4,2% dos empregos e a região Norte e 
Centro-Oeste os demais 2,8% dos empregos no setor.  A participação das 
mulheres é superior nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste e inferior nas 
regiões Nordeste e Norte. 
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Tabela 7 – Distribuição dos empregos por região e sexo, 2013  

Segmentos Homens Mulheres Total (M/T)

Norte

Extração de petróleo e gás natural 1.060 82 1.142 7,2%

Atividades de apoio à extração de 
petróleo e gás natural

580 92 672 13,7%

Fabricação de produtos do refino de 
petróleo

685 84 769 10,9%

Total 2.325 258 2.583 10,0%

Nordeste

Extração de petróleo e gás natural 9.362 1.426 10.788 13,2%

Atividades de apoio à extração de 
petróleo e gás natural

3.172 237 3.409 7,0%

Fabricação de produtos do refino de 
petróleo

4.846 713 5.559 12,8%

Total 17.380 2.376 19.756 12,0%

Sudeste

Extração de petróleo e gás natural 18.819 3.079 21.898 14,1%

Atividades de apoio à extração de 
petróleo e gás natural

20.912 3.639 24.551 14,8%

Fabricação de produtos do refino de 
petróleo

22.482 5.934 28.416 20,9%

Total 62.213 12.652 74.865 16,9%

Sul

Extração de petróleo e gás natural 137 26 163 16,0%

Atividades de apoio à extração de 
petróleo e gás natural

172 21 193 10,9%

Fabricação de produtos do refino de 
petróleo

3.329 616 3.945 15,6%

Total 3.638 663 4.301 15,4%

Centro-Oeste

Extração de petróleo e gás natural 27 2 29 6,9%

Atividades de apoio à extração de 
petróleo e gás natural

4 1 5 20,0%

Fabricação de produtos do refino de 
petróleo

197 33 230 14,3%

Total 228 36 264 13,6%

Fonte:  RAIS/2013 - Ministério do Trabalho e Emprego
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DiSTRiBUiçãO DOS TRaBaLHaDORES POR Faixa ETáRia E SExO
A distribuição dos trabalhadores por faixa etária indica que na extração de 
petróleo e gás a concentração se encontra na faixa a partir dos 30 anos, com 
uma presença significativa de 50 anos ou mais cuja presença de homens e 
mulheres corresponde a 35,6% e  22,9%, respectivamente. 

Nas atividades de apoio, tanto para homens quanto para as mulheres os percen-
tuais estão na faixa até 39 anos, mais de 70% dos homens e 80% das mulheres.

Já na fabricação de produtos derivados de petróleo temos uma distribuição 
equilibrada nas faixas que compreendem 30 e 50 anos.  O que há de comum 
nesses três segmentos é a reduzida presença de jovens. 

Tabela 8 – Distribuição por faixa etária e sexo, 2013

 Faixa Etária Homens (%) Mulheres (%)

Extração de petróleo e gás natural

Até 24 anos 1.049 3,6% 213 4,6%

25 a 29 3.894 13,2% 741 16,1%

30 a 39 8.497 28,9% 1.756 38,0%

40 a 49 5.494 18,7% 848 18,4%

50 a 64 10.265 34,9% 1.044 22,6%

65 ou mais 206 0,7% 13 0,3%

Total 29.405 100,0% 4.615 100,0%

atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural

Até 24 anos 2.061 8,3% 685 17,2%

25 a 29 5.341 21,5% 1.132 28,4%

30 a 39 10.116 40,7% 1.561 39,1%

40 a 49 4.338 17,5% 452 11,3%

50 a 64 2.856 11,5% 159 4,0%

65 ou mais 128 0,5% 1 0,0%

Total 24.840 100,0% 3.990 100,0%

Fabricação de produtos do refino de petróleo

Até 24 anos 1.206 4,0% 398 5,4%

25 a 29 3.529 11,6% 1.144 15,5%

30 a 39 9.079 29,9% 2.703 36,6%

40 a 49 7.004 23,1% 1.219 16,5%

50 a 64 10.176 33,5% 1.813 24,6%

65 ou mais 548 1,8% 103 1,4%

Total 30.336 100,0% 7.380 100,0% Fo
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DiSTRiBUiçãO Da ESCOLaRiDaDE, POR SExO E SEgMENTOS

Com ensino superior completo temos 62,3% dos homens e 74,2% das mulheres 
nas atividades de extração de petróleo e gás natural, 26,4% dos homens e 58,0% 
das mulheres nas atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural e 
64,6% e 72,0% das mulheres na fabricação de produtos derivados de petróleo. 
O ensino médio completo aparece com destaque (62,7% dos homens) no setor 
de atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural, para as mulheres 
o percentual é de 25,6%. 

Tabela 9 – Distribuição da escolaridade por sexo, 2013

 Faixa Etária Homens (%) Mulheres (%)

Extração de petróleo e gás natural

Até o fundamental completo 1.107 3,8% 53 1,1%

Médio Incompleto 107 0,4% 11 0,2%

Médio Completo 8.864 30,1% 855 18,5%

Superior Incompleto 280 1,0% 110 2,4%

Superior Completo 18.330 62,3% 3.421 74,1%

Mestrado 624 2,1% 149 3,2%

Doutorado 93 0,3% 16 0,3%

Total 29.405 100,0% 4.615 100,0%

atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural

Até o fundamental completo 1.260 5,1% 50 1,3%

Médio Incompleto 497 2,0% 160 4,0%

Médio Completo 15.568 62,7% 1.020 25,6%

Superior Incompleto 848 3,4% 394 9,9%

Superior Completo 6.550 26,4% 2.314 58,0%

Mestrado 99 0,4% 47 1,2%

Doutorado 18 0,1% 5 0,1%

Total 24.840 100,0% 3.990 100,0%

Fabricação de produtos do refino de petróleo

Até o fundamental completo 2.185 6,9% 130 1,8%

Médio Incompleto 485 1,5% 50 0,7%

Médio Completo 6.492 20,6% 1.141 15,5%

Superior Incompleto 457 1,4% 239 3,2%

Superior Completo 20.382 64,6% 5.313 72,0%

Mestrado 1.312 4,2% 445 6,0%

Doutorado 226 0,7% 62 0,8%

Total 31.539 100,0% 7.380 100,0% Fo
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DiSTRiBUiçãO DOS RENDiMENTOS POR SExO, REgiãO NaTURaL 
E SEgMENTOS

Na extração de petróleo e gás os maiores salários estão presentes na região 
Sudeste e Sul, para ambos os sexos. Nesse segmento os salários das mulhe-
res correspondem a 78,4% do salário masculino, podendo chegar a 41,6% a 
exemplo da região Centro-Oeste. 

Nas atividades de apoio à extração de petróleo o gás, os maiores salários 
estão concentrados na região Norte e Sudeste. Nesse segmento o salário das 
mulheres é bastante inferior ao masculino, podendo corresponder a 58,5%, a 
exemplo da região Sul.

No segmento de produtos derivados de petróleo as maiores remunerações 
estão concentradas na região Nordeste e Sudeste, da mesma forma que 
ente as mulheres. Em nenhum segmento ou região há maior equilíbrio entre 
a remuneração de homens e mulheres. 

Tabela 10 – Distribuição da remuneração média (em R$) por sexo, 
regiões e segmentos 

Faixa Etária Homens Mulheres (%)
Extração de petróleo e gás natural

Norte 11.045,29 8.414,05 76,2%

Nordeste 12.265,04 11.174,00 91,1%

Sudeste 17.065,60 12.495,34 73,2%

Sul 16.718,58 10.793,41 64,6%

Centro-Oeste 2.525,60 1.049,42 41,6%

Total 15.305,21 11.999,99 78,4%
atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural

Norte 13.162,93 13.754,61 104,5%

Nordeste 4.700,86 3.742,25 79,6%

Sudeste 9.803,99 7.353,27 75,0%

Sul 7.833,85 4.579,61 58,5%

Centro-Oeste 73.208,33 678,00 0,9%

Total 9.227,33 7.270,11 78,8%
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MOViMENTaçãO DOS TRaBaLHaDORES/aS EM 2014

Os dados de movimentação do CAGED, Cadastro geral de empregados e 
desempregados, entre janeiro e dezembro de 2014, informam que no período 
foram fechados 1.459 postos formais de trabalho nos setores de petróleo e gás.

Tabela 11 - Movimentação de empregos nos setores de petróleo 
e gás, 2014

Dentre os segmentos, apenas o de Fabricação de Produtos Derivados do 
Petróleo, exceto Produtos do Refino teve saldo positivo com a criação de 22 
postos de trabalho.
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Fabricação de produtos do refino de petróleo

Norte 2.111,67 2.092,60 99,1%

Nordeste 2.337,38 1.551,36 66,4%

Sudeste 3.895,09 3.720,15 95,5%

Sul 2.317,73 2.471,08 106,6%

Centro-Oeste 1.834,63 732,24 39,9%

Total 3.607,44 3.522,59 97,6%
Total

Norte 11.317,10 10.423,82 92,1%

Nordeste 10.261,62 9.998,06 97,4%

Sudeste 12.501,80 9.036,54 72,3%

Sul 5.850,61 4.359,92 74,5%

Centro-Oeste 10.054,93 877,27 8,7%

Total 11.885,07 9.162,54 77,1%

Segmentos dos setores de petróleo e gás Admitidos/as Desligados/as Saldo

Extração de Petróleo e Gás Natural 1662 3074 -1412

Atividades de Apoio à Extração de Petró-
leo e Gás Natural

7371 7440 -69

Fabricação de Produtos Derivados do 
Petróleo, Exceto Produtos do Refino

1396 1374 22

Total 10429 11888 -1459
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