
PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 

 

1. Identificação 

 

Obrigatória: Não  

Carga Horária: 60h/a 

Créditos: 04 

Área(s) de Concentração: Recursos Naturais 

 

 

2. Ementa 

 

Introdução à questão ambiental. Conceitos básicos de planejamento. Etapas e estruturas 

para o planejamento ambiental. O planejamento ambiental no Brasil. Metodologia de 

planejamento ambiental. Conceitos básicos em gestão ambiental. Política Nacional de 

Meio Ambiente. O enfoque interdisciplinar em gestão ambiental. 

 

 

3. Objetivo 
 

Proporcionar a formação básica para a compreensão do planejamento e da gestão 

ambiental, como concepções ideológicas do desenvolvimento sustentável e processos 

administrativos vinculados aos setores públicos e privados. 

 

 

4. Justificativa 
 

Nos dias atuais, a humanidade torna-se mais consciente de que a sua sobrevivência e das 

demais espécies no planeta, depende do uso racional dos recursos naturais, renováveis ou 

não, da conservação e preservação da biodiversidade, da reciclagem das matérias-primas, 

da redução intensa do impacto humano sobre os recursos. Nesse contexto, o planejamento 

e a gestão ambiental, são fundamentais para o uso, o manejo e a conservação dos recursos 

naturais, com vistas à sustentabilidade. Assim, a relevância da disciplina reside na 

possibilidade de discutir o consumo consciente dos recursos naturais, fornecendo 

subsídios teóricos e metodológicos para o debate sobre o planejamento e a gestão 

ambiental dos recursos naturais e das políticas públicas nas referidas áreas. 
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