
Visita a Petrobrás – SIX 
Industrialização Do Xisto

Data da Visita: 05/07/2012

Número de Visitantes: 18

A visita foi realizada dia cinco de julho de 2012 com os 
alunos do Centro Estadual Florestal de Educação Profissional 
Presidente  Costa  e  Silva  dos  cursos  profissionalizantes 
Técnico  em  Segurança  do  Trabalho  e  Técnico  em  Meio 
Ambiente,  juntamente  com os professores:  Eliane,  Patrícia, 
Martha  e  Marcos  na  Unidade  de  Negócio  da 
Industrialização  do  Xisto  (SIX) pertencente  ao  sistema 
Petrobrás.

Localizada sobre uma das maiores reservas mundiais 
de  xisto  –  a  Formação  Irati  está  localizada  no  estado  do 
Paraná na cidade de São Mateus do Sul.

A SIX apresenta uma força de trabalho composta de 
empregados  próprios  e  terceirizada,  em  sua  maioria 
proveniente do próprio município de São Mateus do Sul. 

Primeiramente conhecemos o Centro de eventos dos 
funcionários, onde lá, recebidos pela Bióloga Cassia Gabrielli 
tivemos a apresentação da empresa e uma breve explicação 
de como seria a nossa visita.

A Petrobrás mantém em sua Unidade em São Mateus 
do Sul um programa de recuperação ambiental com o objetivo 
de  reabilitar  as  áreas  mineradas.  Durante  a  visita, 
conhecemos  as  áreas  que  estavam  sendo  começados  os 
trabalhos  para  recuperação,  assim  como  áreas  já  com 
recomposição das matas com espécies nativas e o retorno da 

fauna aos terrenos reabilitados. Observação da sinalização de 
segurança em todos os locais com placas, tapumes, corrimão, 
etc.  Este  programa  conta  também  com  a  participação  de 
universidades e entidades de pesquisas, que contribuem com 
o seu conhecimento científico. 

A área em exploração não pode ser visitada, onde os 
trabalhos  de  mineração  foram  a  pouco  tempo  começados 
principalmente por  questões de segurança,  pois,  ainda não 
tem  um  local  apropriado  para  visitação  e  o  fluxo  de 
caminhões é intenso.

No decorrer da visita, conhecemos o viveiro florestal, 
no qual são produzidas as mudas utilizadas no programa de 
recuperação ambiental,  assim como em alguns eventos  na 
cidade local. Na sequencia entramos na área industrial onde o 
xisto que é extraído, é levado até o local de industrialização, 
onde  é  produzido  GLP,  Gás  Combustível,  Nafta  e  enxofre 
além  de  produtos  utilizados  nos  diversos  segmentos 
industriais.

E para finalizarmos a visita, o grupo foi até a brigada de 
incêndios, lá tivemos a explanação de técnicos de segurança 
do  trabalho,  assim  como  do  engenheiro  de  segurança  do 
trabalho, os quais nos apresentaram todos os equipamentos 
utilizados, na prevenção e combate de incêndios, como, por 
exemplo os caminhões, roupas apropriadas utilizadas em um 
combate ou qualquer outro acidente de trabalho que possa 
ocorrer dentro da empresa.

A  visita  foi  de  grande  valia  para  todos,  pode-se 
observar como é a organização de uma grande empresa que 
está  presente  em  todo  Brasil,  explorando,  refinando  e 
transportando petróleo, xisto e seus derivados com segurança 
e  apesar  de  grande  impacto  ambiental  gerado,  o  zelo 
ambiental presente.
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