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Carlos Eduardo de Castro, Historiador, pós-graduado em Gestão Ambiental e Guia de Turismo, é
o autor dos projetos da Expedições Terra Brasilis Projetos Culturais e Turísticos LTDA e Muirakitã
Projetos Culturais e Socioambientais LTDA.
Professor Universitário para as disciplinas de Patrimônio Natural, Patrimônio Histórico e Cultural,
História do Brasil, História Regional e História da Arte, cursos e palestras em todo o território
nacional, difundindo a História e a Cultura brasileiras, bem como, os princípios de sustentabilidade
para o turismo no país.
Realiza palestras em universidades, congressos e seminários. Apresentou a palestra de
encerramento do 1° CONFAHTUR (Congresso das faculdades de Hotelaria e Turismo), em MT.
Desenvolve um projeto de pesquisa histórica na região de Bertioga, desde março de 2006. Foi
consultor em história para o Centro de Atividades Ambientais do SESC Bertioga e para o Grupo
BiNeural Monokultur, na produção do audiotur. Realizou o primeiro curso de formação de
monitores especializados em atrativos culturais em Bertioga.
É prestador de serviços para o SESC SP desde janeiro de 2001, acompanhando grupos como
Guia de Turismo; desenvolvendo projetos; ministrando palestras e oficinas; e realizando
consultoria na área de História.
É consultor e instrutor do ICCABAV (Instituto de Capacitação e Certificação da Associação
Brasileira de Agências de Viagem), desde maio de 2000, atuando junto à instituição em todos os
Estados do território nacional nas áreas de turismo receptivo, modernização de roteiros e
qualidade no atendimento em turismo.
Foi responsável pelo treinamento dos monitores culturais do Memorial do Imigrante em 2008.
Ministrou treinamento em História de São Paulo e História da Arte nos cursos de formação e
capacitação de Guias de Turismo do SP Turis (São Paulo Turismo) e TurisMETRO.
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