
O Profissional de Engenharia do Petróleo 

Conheça mais sobre o curso de Engenharia do Petróleo, onde estudar e o mercado de trabalho 

promissor deste profissional! 

O curso superior de Engenharia de Petróleo é uma formação recente no País que conta com 

mercado de trabalho bastante aquecido. É oferecido em grau de bacharelado, na modalidade 

presencial, e tem duração média de cinco anos. 

O curso alia técnicas da Engenharia a conhecimentos de Geologia e Mineração, com disciplinas 

teóricas e muitas atividades práticas. 

O engenheiro do petróleo domina processos de exploração, produção e comercialização deste 

recurso. Também é possível ingressar na carreira com formação em curso superior de Tecnologia 

em Petróleo e Gás, com duração de dois anos e meio. 

Saiba mais sobre o curso de Engenharia do Petróleo, onde estudar e as boas tendências do 

mercado de trabalho para este profissional! 

 

O Curso Superior de Engenharia do Petróleo 

A grade curricular do curso superior de Engenharia do Petróleo conta com as disciplinas básicas 

da Engenharia como Química, Mecânica e Estatística. 

Esta formação prepara os profissionais para planejar e controlar os processos que vão desde a 

extração e produção da indústria, até a distribuição dos produtos e derivados, respeitando o meio 

ambiente em toda a cadeia. 

A maioria das universidades inclui nos currículos as disciplinas de Gestão de Negócios, Gestão 

Ambiental e Direito. A partir do quinto semestre são abordados conhecimentos específicos da 

área de exploração do Petróleo e Gás, com o estudo de matérias como: 

 Ciências dos Materiais 
 Energias Renováveis 
 Biodiesel 
 Geofísica 
 Química 
 Refino do Petróleo 
 Logística 

O curso superior de Engenharia do Petróleo conta com diversas atividades práticas. Confira alguns 

dos laboratórios do curso superior de Engenharia do Petróleo: 

 Laboratório de Materiais e Equipamentos da Indústria do Petróleo. 
 Laboratório de Química do Petróleo. 



 Laboratório de Mecânica dos Fluidos. 
 Laboratório de Geociências. 
 Laboratório de Eletrônica. 
 Laboratório de Automação e Redes Industriais. 
 Laboratórios de Informática. 
 Laboratório de Física Aplicada. 

Para obter o diploma, é preciso fazer estágio e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

Curso superior de Tecnologia em Petróleo e Gás 

A graduação Tecnológica em Petróleo e Gás é voltada a estudantes que desejam inserção rápida 

no mercado de trabalho. Com duração mais curta, média de dois anos e meio, e um número 

menor de disciplinas que o bacharelado, desenvolve conhecimentos para áreas de atuação mais 

práticas. Veja exemplos de alguns cargos que um Tecnólogo em Petróleo e Gás pode ocupar: 

 Operador de Distribuição 
 Analista de Risco Ambiental 
 Analista de Controle da Qualidade 

Algumas universidades que oferecem formação Tecnológica nesta área possibilitam certificações 

intermediárias. Ou seja, antes de concluir o curso, o aluno pode receber certificados 

relacionados a módulos de estudo que proporcionam seu ingresso no mercado de trabalho. Os 

certificados de? Auxiliar Técnico de Perfuração de Petróleo e Gás? E Auxiliar Técnico 

de Refino em Petróleo e Gás? São dois exemplos. 

 

Onde estudar Engenharia do Petróleo 

Há diversas opções de universidades públicas e privadas, reconhecidas pelo Ministério da 

Educação (MEC), que oferecem o curso superior de Engenharia do Petróleo. Conheça algumas 

delas: 

Privadas 

 Universidade Estácio de Sá (UNESA)  
 Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 
 Universidade Vila Velha (UVV) 
 Universidade Paulista (UNIP) 

Públicas 

 Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
 Universidade de São Paulo (USP) 
 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
 Centro Universitário UNIBTA 

https://www2.faculdadesbrasil.com.br/segment/1x/index.jsp?&CCID=20311533204466415&QTR=ZZf201502241140000Za20311533Zg255Zw0Zm0Zc204466415Zs13637ZZ&CLK=814210317070915983&&exp=y
http://www.unisul.br/
http://www.uvv.br/
http://www.unip.br/
http://ufpel.edu.br/
http://www.usp.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.ufes.br/
https://que.bo/uciyyqur/?partner_id=5eaadd2c&utm_source=content&utm_medium=organic&utm_content=insideref


 

Grade Curricular 

Para estudar Engenharia do Petróleo é preciso ter afinidade com as Ciências Exatas. Grande 

parte das disciplinas envolvem Cálculo, Matemática, Estatística, Física e Química. Confira as 

matérias que mais se repetem na grade curricular dos cursos superiores de Engenharia do 

Petróleo: 

 Refino do Petróleo 
 Física 
 Cálculo 
 Estatística 
 Desenho Técnico 
 Geologia Básica 
 Prospecção 
 Química Orgânica 
 Química Geral 
 Resistência dos Materiais 
 Computação 
 Sistemas de Controle e Automação 
 Manutenção Industrial 
 Comércio de Petróleo, Gás e Derivados 
 Desenvolvimento Sustentável 
 Direito do Petróleo 
 Energias Renováveis e não Renováveis 
 Tratamento de Efluentes 
 Segurança e Saúde no Trabalho 

 

Mercado de Trabalho 

A descoberta dos reservatórios de petróleo na camada de pré-sal tornou a carreira do Engenheiro 

de Petróleo ainda mais promissora. 

Empresas de recrutamento e seleção apontam que faltam profissionais qualificados no 

mercado para suprir a demanda atual. O índice de empregabilidade nesta área chega a 92% para 

profissionais formados. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) o setor de Petróleo e Gás deve contar 

com o maior crescimento de vagas de trabalho no Brasil até 2020: entre 13% e 19% dos novos 

postos a serem criados. A Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip) também prevê 

crescimento do setor, com a geração de 2 milhões de empregos até 2020. Confira algumas das 

principais atribuições do Engenheiro de Petróleo: 

 Exploração de petróleo e derivados? Planejar e supervisionar a extração, sem que 
haja prejuízos ambientais e financeiros. 

 Desenvolvimento de equipamentos? Projetar e acompanhar a produção de 
equipamentos utilizados nas plataformas marítimas. 

 Consultoria? Avaliar riscos ambientais. 



 Comércio? Atuar na produção e logística. 
 Transporte e distribuição? Coordenar projetos de transporte de petróleo e gás desde 

a exploração até o consumidor final. 

 

Onde trabalhar 

O Engenheiro de Petróleo tem campo de trabalho em empresas petrolíferas, refinarias e 

indústrias petroquímicas. Também encontra boas oportunidades em distribuidoras de 

derivados de petróleo e de gás, empresas com geradores a Diesel, Biodiesel ou Gás, empresas 

de comércio de lubrificantes e de combustíveis. Sua atuação vem crescendo ainda em empresas 

de consultoria ambiental e no setor de importação e exportação de matérias-primas. 

A Petrobras é a grande empregadora de engenheiros de Petróleo e Gás no Brasil e a expectativa 

é que a organização contrate ainda mais profissionais nos próximos anos, em função da 

exploração do petróleo do pré-sal e de fontes alternativas de energia. 

Confira alguns dos principais empregadores deste profissional: 

 Indústrias Petrolíferas 
 Portos 
 Empresas marítimas 
 Transportadoras 
 Distribuidoras de combustíveis e lubrificantes 
 Empresas de geração de energia 
 Usinas de Álcool 
 Automobilísticas 
 Na gestão de empresas 

 

O trabalho do Engenheiro do Petróleo em plataformas marítimas 

As Plataformas de Petróleo estão entre os principais locais de trabalho deste Engenheiro. Estas 

estruturas, distantes cerca de 100 km da costa, são autossuficientes na geração de energia e 

comportam cerca de 150 pessoas. Os embarcados devem estar preparados para ficar dias ou 

até meses longe de casa, sem celular, trabalhando e dormindo no mesmo ambiente. 

As plataformas contam com ambulatório, refeitório, sala de estar, quadra de esportes e 

dormitórios, como um hotel. Além de engenheiros e técnicos, o time de profissionais que integra 

esta estrutura é composto por mergulhadores, cozinheiros, enfermeiros e médicos. Muito 

profissionais trocaram as atividades em terra pela atuação na plataforma que garante um bônus 

no salário e uma organização diferenciada da jornada, com períodos de trabalho concentrado 

e folgas proporcionais. 

 



Veja também: 

Petróleo e Gás 

Descubra como funciona o curso de Petróleo e Gás, a atuação deste profissional e onde 

estudar! 

Do poço ao posto. O curso de Petróleo e Gás prepara o profissional para atuar em toda a cadeia 

do setor petrolífero, desde a perfuração de poços até o refino, produção, logística, 

operacionalização, distribuição e comercialização de petróleo, gás e derivados. Essa formação de 

nível superior é oferecida em grau tecnológico (curso de tecnólogo), somente na modalidade 

presencial, com duração média de três anos. 

O mercado para quem faz o curso de tecnólogo em Petróleo e Gás está aquecido, os salários são 

atrativos e, de acordo com pesquisas, faltam profissionais qualificados no mercado. 

Saiba mais sobre o curso de Petróleo e Gás, a atuação deste profissional e onde estudar! 

 

O curso de Petróleo e Gás 

O curso de Petróleo e Gás dura em média três anos e confere o grau de tecnólogo. Para fazer o 

curso superior de tecnologia em Petróleo e Gás, é importante gostar das Ciências Exatas. Isso 

porque grande parte das disciplinas teóricas envolvem Cálculo, Matemática, Estatística, Física e 

Química. O aluno também tem matérias ligadas à gestão de empresas, como Economia, 

Administração e Gestão de Recursos. 

Como acontece com todos os cursos de tecnólogo, a formação em Petróleo e Gás prepara o aluno 

para entrar rapidamente no mercado de trabalho, incluindo no currículo programático uma série 

de disciplinas e atividades práticas. 

O objetivo do curso é formar profissionais capazes de atuar em toda a cadeia de produção e 

distribuição de petróleo, gás e derivados. 

 

Onde estudar Petróleo e Gás 

Existem 49 instituições de ensino superior autorizadas pelo MEC a oferecer o curso de tecnólogo 

em Petróleo e Gás, a maioria privadas. Este curso é encontrado somente na modalidade 

presencial. 

Conheça algumas universidades onde você pode fazer o curso de tecnólogo em Petróleo e Gás: 

 Universidade Estácio de Sá (UNESA) – Privada 



 Universidade Veiga de Almeida (UVA) – Privada 
 Universidade Paulista (UNIP) – Privada 
 Universidade de Fortaleza (UNIFOR) – Privada 
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF FLUMINENSE) – 

Pública 

 

Grade Curricular 

A grade curricular de tecnologia em Petróleo e Gás varia de acordo com a instituição que oferece 

o curso e a ênfase que dá à formação. Entre as disciplinas que você poderá encontrar, estão: 

 Cadeia de Suprimentos na Indústria de Petróleo, Gás e Derivados 
 Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás 
 Cálculo 
 Comércio de Petróleo, Gás e Derivados 
 Conservação de Energia 
 Contabilidade 
 Controle da Qualidade 
 Controle e Processos industriais 
 Desenvolvimento Sustentável 
 Direito do Petróleo 
 Economia e Mercado 
 Empreendedorismo e Estratégia de Negócios 
 Energias Renováveis e não Renováveis 
 Equipamentos e Tubulações 
 Estatística Aplicada 
 Exploração e Produção de Petróleo e Gás 
 Ferramentas Computacionais 
 Física Geral 
 Fundamentos da Administração 
 Fundamentos da Indústria de Petróleo e Gás 
 Geologia e Prospecção 
 Gestão Ambiental na Indústria de Petróleo e Gás 
 Gestão de Recursos Patrimoniais e Logísticos 
 Industrialização do Petróleo 
 Instrumentação e Automação 
 Manutenção Industrial 
 Máquinas e Equipamentos Utilizados em Plataformas 
 Mercado Internacional na Indústria de Petróleo e Gás 
 Processamento e Distribuição de Gás Natural 
 Química Geral 
 Segurança e Saúde no Trabalho 
 Técnicas de Refino em Petróleo e Gás 
 Tratamento de Efluentes 

 

Perfil Profissional 

O Tecnólogo em Petróleo e Gás pode atuar em toda a cadeia de produção, distribuição e venda 

de petróleo, gás e derivados. 



Aplicando a legislação do setor, este profissional pode exercer uma série de atividades, tais como: 

 Verificar a qualidade dos produtos. 
 Gerenciar situações de emergência. 
 Controlar acidentes de trabalho e ambientais. 
 Prospectar jazidas. 
 Gerenciar a logística de distribuição. 
 Supervisionar, coordenar ou gerenciar processos industriais. 
 Supervisionar obras de extração. 
 Supervisionar a produção. 
 Gerenciar a comercialização. 
 Coordenar atividades nas áreas de prospecção, avaliação de reservatórios, perfuração 

e produção. 

Conhecer a legislação nacional e internacional que regula atividade, ter facilidade com disciplinas 

de Ciências Exatas, espírito empreendedor e capacidade de liderança são algumas das 

características do profissional de Petróleo e Gás. Para muitas posições, sobretudo em empresas 

multinacionais, saber um idioma estrangeiro (normalmente o Inglês) é fundamental. 

Por ser um setor que emprega tecnologias cada vez mais avançadas, esses profissionais devem 

estar sempre atualizados. 

 

Mercado de trabalho para quem se forma em Petróleo e Gás 

Quem se forma como tecnólogo em Petróleo e Gás pode trabalhar em toda a cadeia de 

fornecedores e demais empresas ligadas ao semento, como por exemplo: 

 Jazidas 
 Plataformas 
 Petroquímicas 
 Refinarias 
 Concessionárias 
 Distribuidoras 
 Fornecedoras de insumos e equipamentos 
 Agências de fomento 
 Seguradoras 
 Órgãos governamentais 

Com a descoberta dos reservatórios na camada de pré-sal, a expectativa do Programa de 

Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Promimp) é que até 2019 sejam 

criados mais de 200 mil empregos no setor. O índice de empregabilidade na área de Petróleo 

e Gás chega a 92% para profissionais qualificados e quem possui nível superior pode ganhar 

salários acima de R$ 10 mil. 

De acordo com o Guia Salarial Hays Insper 2014/2015, em empresas de grande porte um Gerente 

de Exploração e Produção pode alcançar um salário superior a R$ 50 mil. A remuneração para 

cargos na área Comercial (desenvolvedor de negócios) fica em torno de R$ 40 mil e um Gerente 

de Contrato recebe em média R$ 30 mil. 



Para conseguir e manter um bom posto de trabalho na área de Petróleo e Gás, além da formação 

de nível superior, é importante estar sempre atualizado, falar pelo menos um idioma estrangeiro 

(principalmente para quem trabalha em multinacionais ou tem equipes de projeto de outros 

países) e investir em qualificação constante. 

Os estados que mais devem contratar profissionais de Petróleo e Gás nos próximos anos, segundo 

reportagem veiculada no Jornal Hoje em 2014, são: Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas e Paraná. 

 


