
RECURSOS NATURAIS 

 

1. Identificação 

 

Obrigatória: Sim  

Carga Horária: 60h/a 

Créditos: 04 

Área(s) de Concentração: Recursos Naturais 

 

 

2. Ementa 

 

Conceitos. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Distribuição e caracterização 

dos recursos naturais nos principais biomas brasileiros. Exploração dos recursos naturais e 

seus impactos. Políticas de gestão e Instrumentos reguladores do uso dos recursos 

naturais. 

 

 

3. Objetivo 

 

Apresentar os conceitos fundamentais. Identificar os recursos naturais. Capacitar o aluno 

a identificar o uso e os impactos das atividades exploratórias sobre os recursos naturais. 

Apresentar os principais instrumentos reguladores. 
 

 

 

4. Justificativa 
 

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

contou com o que a mesma 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, suas ocorrências e utilizações no intuito de um 

aproveitamento mais sustentável desses recursos naturais na economia. 
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