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A quAlificAção dos 
profissionais de meio 
ambiente
Como os especialistas do setor estão se preparando e de que forma o mercado vem absorvendo 
estes profissionais

N
os últimos tempos, o setor de meio ambiente tem 
ganhado a atenção de muitas companhias que, com 
a visão de criar produtos ou serviços com a temática 
sustentável, exigem que seu quadro de recursos 

humanos tenha a capacitação necessária para assumir áreas 
estratégicas que apresentam como meta a preservação do meio em 
que vivemos. Como resultado deste cenário cada vez mais comum 
nas mais diferentes áreas, o que se enxerga é o crescimento pela 
procura de cursos universitários para o setor ambiental.

“Os cursos de graduação em engenharia ambiental e gestão 
ambiental têm crescente procura. Isto se deve a imposição 
do mercado à implantação de políticas na área ambiental em 

[Nathalie Gutierres]

quase todos os segmentos, tais como indústrias, empresas, 
escolas, tanto no setor privado como no público”, explica 

Brígida Pimentel Villar de Queiroz, bióloga, coordenadora 
do curso de engenharia ambiental, docente e pesquisadora 
do Unisal. “Esta procura pela conscientização ambiental 

passa pela Educação Ambiental para uma mudança efetiva de 
comportamento dos seres humanos, sendo difícil e demorada 

essa mudança. Acredito que isto seja (deveria ser) uma 
meta para os nossos dirigentes e governantes em busca 

da sustentabilidade econômica, ambiental e de saúde 
pública”.

Além da graduação, os cursos tecnológicos 
também atraem parte significativa dos interessados 
em seguir na carreira ambiental. “De modo geral, os 
cursos tecnológicos têm atraído muitos estudantes 

por ser uma graduação rápida, em dois anos, e de 
fácil aproveitamento no mercado de trabalho, já que 

existe carência de profissionais. Nos últimos três anos, 
o curso de tecnologia em gestão ambiental tem formado 

turmas todos os semestres, especialmente pela carência de 
profissionais graduados na área para atender às empresas que 

almejam implantar o sistema de gestão ambiental com vistas 
à obtenção da certificação da ISO 14001 e futuramente a ISO 
18000”, relata Alberto Pereira dos Santos, mestre em geografia 
humana pela USP e diretor dos cursos de geografia e gestão 
ambiental da UNG, mostrando a tendência do setor para os 
próximos anos.

Um fator muito relevante aos profissionais do setor de 
meio ambiente no país está relacionado à descoberta da 
camada do pré-sal em regiões brasileiras. “O curso tecnológico 
tem sido procurado por uma série de fatores ligados com a 
questão ambiental, porém, com a descoberta do pré-sal e a 
grande possibilidade de aumento na oferta de emprego que 
isso proporcionará à população, sem dúvida, acorreu um 
aumento recente na demanda do mesmo”, aponta Luciano 
Caricol Iaralham, coordenador da área de gestão de negócios da 
UniSant’Anna. 
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O que podemos observar no segmento relacionado aos 
interessados em ingressar em cursos da área ambiental é um 
público que reúne aqueles que buscam se iniciar no segmento 
e aqueles que já estão trabalhando no setor. “Vejo um perfil 
misto neste público, ou seja, tanto alunos recém-formados no 
ensino médio quanto profissionais que já atuam na área estão 
à procura do curso”, destaca Iaralham. A opinião é dividida por 
Brígida: “Realmente muitos trabalham em alguma empresa que 
estimula a participação do empregado nos setores voltados para a 
gestão ambiental, tanto na área tecnológica como administrativa. 
Entretanto, muitos estão iniciando sua jornada agora e vêem 
que o setor voltado para o meio ambiente é bastante promissor, 
inclusive com carência de profissionais capacitados, principalmente 
na parte de engenharia”. É nesta lacuna que, segundo Iaralham, 
o mercado mostra-se bastante aquecido. “Com uma previsão de 
250 mil empregos diretos a curto prazo, podendo chegar a 500 mil 
a longo prazo, sem contar os indiretos que, se somados, baterão 
a casa de um milhão, de acordo com algumas revistas do setor, 
muitas pessoas estão à procura do curso pela grande perspectiva de 
emprego. A área de gestão ambiental está segmentada em torno de 
200 categorias profissionais e só a Petrobras absorverá uma grande 
parte desse público”, prevê Iaralham, elucidando que o setor 
reunirá grandes oportunidades de trabalho. 

Aquele que objetiva se tornar um profissional de meio 
ambiente procura encontrar um curso que esteja dentro de seu 

orçamento financeiro e de seu tempo para se dedicar aos estudos. 
“A consolidação do mercado de treinamento na área ambiental nos 
EUA e no Brasil, de forma similar, assim como ocorreu em outras 
áreas do conhecimento (negócios, saúde, entre outros) indica que 
os profissionais buscam oportunidades de aprendizado focadas no 
direcionamento e na estruturação de sua atuação. A seleção dos 
cursos pelo profissional é feita com base na limitação de tempo 
e de recursos de que dispõe e da necessidade de agregar valor e 
informação a processos em que esteja inserido, por exemplo, o 
licenciamento ambiental de uma fábrica ou de um novo hotel. 
As empresas geralmente contratam profissionais para lidar com 
o gerenciamento de seus aspectos e impactos ambientais, sendo 
que a formação extracurricular e a experiência profissional são 
diferenciais importantes no contexto atual, onde há carência de 
mão-de-obra especializada”, discorre Marcos Sillos, diretor da 
Edutech Ambiental.

Um ponto importante ao profissional que pretende seguir 
carreira no segmento ambiental é ter uma visão holística 
referente à importância do assunto dentro das empresas. “Os 
investimentos deverão estar voltados para um bom curso que 
ampliará a visão de uma área específica, já que o setor ambiental 
é bastante abrangente. As empresas precisam de mão de obra 
qualificada, isso é evidente, entretanto, o profissional com uma 
visão holística é importante, pois pode permear em vários 
campos dentro da empresa”, explica Brígida. 
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Ter visão prática do setor é outro atrativo aos futuros 
profissionais de meio ambiente. “O feedback que recebemos 
de alunos indica que o mercado está bastante receptivo a 
profissionais com visão prática, respeitando-se a segmentação 
que tem ocorrido ao longo dos anos, com surgimento de 
especialistas em licenciamento, perícia ou monitoramento 
ambiental. As empresas que consideram relevante a 
gestão dos aspectos e impactos ambientais de sua atuação, 
independentemente da área de atividade, buscam profissionais 
com perfil desenvolvido para uma gestão ambiental estratégica 
de suas marcas. É possível constatar isso pelos meios 
de comunicação, pois o apelo do marketing ambiental é 
constante”, acrescenta Sillos.

Planejar o que fazer é uma ação fundamental dentro desta 
área. “Para que tudo aconteça de maneira controlada, devemos 
estabelecer um planejamento. A área é bastante promissora e 
abrangente e o profissional deve fazer uma pesquisa detalhada 
para determinar o caminho e a especialização a seguir. Esse 
é um nicho que está em desenvolvimento e muitos cursos 
decorrentes dele ainda serão criados. As empresas procuram 
profissionais com capacidade para atuar dentro de equipes 
multidisciplinares em organizações públicas, privadas e de 
terceiro setor, profissionais com formação técnica e bastante 
abrangente para atuarem nas questões ambientais, sob os 
aspectos de conservação, prevenção, recuperação de recursos 
naturais, controle e avaliação de fatores de impactos sobre 
os ciclos da matéria e energia, diminuindo assim os efeitos 
causados sobre os meios físicos (solo, ar e água), biológico 
(flora e fauna) e sócio-econômico do país, aliando a proteção 
ambiental para a qualidade de vida da população, levando 
em conta o princípio da sustentabilidade”, detalha Iaralham, 
mostrando que este segmento ainda tem muito a desenvolver.

Hoje em dia, há a procura pelos cursos ambientais por quem 
trabalha em outros setores. “Muitos profissionais graduados 
em diferentes áreas (direito, administração, engenharia, etc.) 
buscam pós-graduação na área ambiental. Isso é muito válido 
e agrega valor tanto na formação do profissional como no 
quadro de recursos humanos das empresas onde atuam. Como 
a questão ambiental exige certos conhecimentos específicos, 
as empresas também estão procurando profissionais com 
graduação em áreas diretamente vinculadas ao meio ambiente 
(geografia, biologia, geologia, engenharia ambiental, etc.). Essas 
carreiras, entre outras, são consideradas como profissões do 
futuro”, descreve Santos. 

Ainda que as organizações, de modo geral, já tenham 
avançado nas questões ambientais, ainda há muito a fazer, como 
analisa Brigida. “O setor de meio ambiente está em expansão, 
e acredito ainda não chegamos ao ápice, pois sua importância 
está ainda sendo descoberta. Creio que já avançamos muito 
em comparação às décadas passadas, nas quais a preocupação 
com o meio ambiente era para os hippies e os biólogos, 
‘coisas de bicho grilo’, já se dizia. Hoje podemos presenciar 
atitudes relevantes para a conservação dos recursos naturais, 

Alguns cursos existentes da área ambiental
Edutech Ambiental:
- Cursos de Extensão: Perícia Ambiental, Licenciamento Am-
biental, Remediação de Áreas Contaminadas, Auditor Líder ISO 
14001, Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Análise de Risco 
Industrial, Gestão Ambiental Estratégica (EAD)*; Introdução 
ao Mercado Ambiental (EAD)*, Educação Ambiental (EAD)*, 
Marketing Ambiental (EAD)*
Mais informações em: http://www.edutechambiental.com.br/
*(EAD – a distância)

UNG:
- Graduação: Geografia; Engenharia Ambiental; Biologia;
- Pós-graduação Lato Sensu/Especialização: Geografia e Plane-
jamento Urbano;
- Educação Ambiental; Gestão de Resíduos.
- Pós-graduação Strictu Sensu/Mestrado: Análise Geoambiental 
Mais informações em: http://www.ung.br/
Unisal:
- Graduação em Engenharia Ambiental
Mais informações em: http://www.unisal.br/ 
UniSant’Anna:
- Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental (em 
atuação); 
- Curso de Pós–Graduação em Gestão e Meio Ambiente (em 
fase de implantação).
Mais informações em: http://www.unisantanna.br/site/

a importância da preservação dos recursos hídricos, do solo 
e da qualidade do ar. Porém, precisamos de políticas públicas 
sérias, voltadas para estas áreas, principalmente para a educação 
ambiental, como passo inicial para mudança de paradigma”.

Para Iaralham, a situação atual do meio ambiente exige 
novos interessados do setor. “Embora a questão ambiental já 
venha sendo discutida por alguns ícones da sociedade científica 
local e mundial há um certo tempo, é um setor que entrou 
em maior evidência nas últimas décadas em decorrência dos 
diversos efeitos que a má utilização dos recursos naturais e os 
acidentes ecológicos têm proporcionado ao nosso planeta. A 
situação ambiental está cada vez mais catastrófica e os maiores 
poluidores da Terra não querem tomar nenhuma atitude. 
Estamos chegando a uma época na qual até para abrir um 
botequim haverá a necessidade de ser estudado o impacto 
ambiental que isso trará a região. Portanto, vejo com muito bons 
olhos e muita promissão as oportunidades para esse segmento”. 

Geoética é o termo utilizado por Santos para a visão do 
futuro dos desafios ambientais. “Pode parecer clichê afirmar isso, 
mas cada vez mais os desafios ambientais atuais exigem olhar 
para o futuro com certa dose do que chamo de geoética, isto é, a 
ética da Terra, para que possamos inventar uma nova sociedade 
planetária ambientalmente sustentável. Isso passa tanto pelas 
políticas públicas dos governos, como pelas estratégias das 
empresas. Parece-me que são profissionais especializados, mas 
abertos ao novo e ao diálogo multidisciplinar, com uma visão da 
complexidade do mundo, que as empresas estão procurando”.

Text Box
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