
Recursos Naturais e Ambientais 
 

1. Identificação Obrigatória: Sim 

Carga Horária: 90 

Créditos: 06 

Área(s) de Concentração: Recursos Naturais 

 

2. Ementa 

(Módulo 1 – 30 h) Recursos naturais: conceitos, classificação e distribuição geográfica; Ciclos 

biogeoquímicos; Significado e a natureza dos recursos naturais renováveis e não renováveis e as 

formas de energia. 

(Módulo 2 – 30 h) Formação da terra e origem dos recursos. Distribuição e caracterização dos 

recursos naturais nos principais biomas brasileiros; Políticas públicas e gestão participativa 

aplicadas aos recursos naturais; 

(Módulo 3 – 30h) A questão ambiental e a crise no final do século XX. Conceitos relacionados a 

construção de uma ciência ambiental: perspectiva sistêmica, interdisciplinaridade, racionalidade 

econômica, impactos ambientais, preservação e conservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. Os recursos ambientais e o valor de não uso. Problemas ambientais emergentes: crise 

climática, poluição dos oceanos, perda da biodiversidade. 

 

3. Objetivo 

Apresentar os conceitos fundamentais; identificar os recursos naturais e sistemas ambientais 

visando entender sua estrutura e funcionamento; capacitar o aluno a identificar o uso e os impactos 

das atividades exploratórias sobre os recursos naturais; apresentar os principais instrumentos 

reguladores, bem como reconhecer o papel do homem na alteração e conservação do meio ambiente. 

 

4. Justificativa 

O homem é parte integrante da natureza, e desde o seu surgimento na Terra sempre contou com o 

que ela lhe oferecia como alimento, água e abrigo, itens essenciais para sua sobrevivência. Em todas 

as etapas históricas, a humanidade fez uso da natureza, primeiramente para o seu próprio sustento e 

mais tarde para produzir excedente, especialmente após a Revolução Industrial. Nesse sentido se 

torna necessário a formação de um profissional capacitado a conhecer, entender e analisar as 

potencialidades e fragilidades dos recursos naturais a luz da ciências ambientais, seus problemas  

e possuir subsídios para a busca de soluções. 
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