
      
 

BREVE HISTÓRICO SOBRE O CURSO 

Criação e Gestão de Unidades de Conservação Urbanas: aspectos conceituais, legais e 

práticos 

                                               

A ideia desse curso surgiu no início de 2016 quando eu atuava pelo ICMBio – Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – como analista ambiental na área de Proteção 

Ambiental (APA) da Baleia Franca, uma unidade de conservação federal de uso sustentável 

localizada no litoral centro-sul de Santa Catarina, região de forte pressão urbana. 

 

A carreira de analista ambiental não foi fácil. Foi preciso passar por muita prática, 

aprender na raça sobre legislação, entender como as instituições funcionam, como a sociedade 

se organiza e valorizar o processo participativo, pois no começo da década de 1980, quando 

comecei atuar com unidades de conservação, não havia cursos nessa área. O aprendizado foi 

árduo e duro.  

 

Foram 33 anos de trabalho e experiência com criação e implantação de várias categorias 

de unidades de conservação federais em diversas regiões do Brasil, algumas delas como chefe 

de unidades inseridas no contexto urbano. Primeiro pela antiga SEMA – Secretaria Especial do 

Meio Ambiente, depois no IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis e o ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Finalmente, 

entre 2016 e 2017, no Ministério do Meio Ambiente, quando me aposentei do serviço público. 

 

Próximo da aposentadoria, comecei a pensar em tornar realidade um sonho antigo de 

ensinar e prosseguir aprendendo, transmitindo, em especial para as novas gerações, aquilo que 

acumulei em um pouco mais de três décadas.   

 

O curso é uma forma de seguir envolvido com o tema que é minha paixão: unidades de 

conservação e suas cidades ou vice versa. Ao mesmo tempo, quero ajudar quem está 

interessado em defender nossos parques e reservas, tão importantes para nossa qualidade de 

vida, e se aprofundar e atuar na área de forma mais efetiva.  

 

“Criação e gestão de unidades de conservação urbanas: aspectos conceituais, 

legais e práticos” é um curso on-line livre, de curta duração e viabilizado com base em parcerias 

com instituições locais, regionais e nacionais ligadas à questão urbana e ambiental, órgãos 

estaduais de meio ambiente, prefeituras e consórcio de municípios. 



      
 

 

É o curso que gostaria de ter frequentado quando iniciei minha carreira na área ambiental 

aos meus 25 anos de idade em 1982. Depois da primeira turma, em 2016, percebi que, de fato, 

é exatamente o que queria fazer.   

 

Até esta décima terceira edição do curso, agora on-line, já foram capacitadas em nove 

estados brasileiros cerca de 310 pessoas de diferentes formações profissionais como biólogos, 

advogados, arquitetos urbanistas, engenheiros florestais/ambientais/agrônomos, geógrafos, 

geólogos, gestores ambientais, pedagogos, dentre outros profissionais, além de dezenas de 

servidores de prefeituras e acadêmicos. Mais detalhes sobre o curso podem ser obtidos em 

www.uc-urbanas.com 

 

Espero que o curso seja útil para aperfeiçoar o conhecimento que você já possui sobre o 

assunto ou para aqueles que pretendem entrar nesse instigante campo de atuação que são as 

nossas unidades de conservação.  

 

Sejam bem-vindos! Obrigado e parabéns por acreditar!  
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