
Componente Curricular: Planejamento e Gerenciamento Ambiental

Curso: Técnico Integrado em Petróleo e Gás

Série: 3ª

Carga Horária: 33 h.r. (40 aulas)

Docente: 

Ementa
Evolução  da  gestão  socioambiental.  O  meio  ambiente  como  um  problema  (e
oportunidade)  de  negócios.  Crescimento  econômico  e  desenvolvimento  sustentável.
Estratégias  e  modelos  de  gestão  ambiental.  Instrumentos  de  diagnóstico  e  gestão
ambiental em empreendimentos; O que são projetos ambientais; Análise e avaliação de
Projetos ambientais.

Objetivos Ensino

Geral

Compreender a relevância da questão ambiental, despertando uma visão crítica sobre
desenvolvimento sustentável, enfatizando a problemática socioambiental nas empresas
sob o enfoque técnico e humano. 

Específicos

 Relacionar a gestão ambiental ao desenvolvimento sustentável;
 Ordenar as etapas necessárias para um licenciamento ambiental;
 Identificar e reconhecer os processos de reaproveitamento e reuso dos rejeitos do

tratamento de minérios;
 Reconhecer  a  importância  das  certificações  ambientais  para  os  projetos  de

exploração mineradora.
Conteúdo Programático

UNIDADE I
 Gestão Ambiental: histórico e perspectivas 
 Desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. 
 Poluição; 
 Resíduos sólidos; 
 Exercícios, avaliações 
 Políticas Públicas Ambientais: 

 Licenciamento ambiental
 Avaliação de impactos ambientais. 
 Auditoria ambiental 

 Recuperação de áreas degradadas 
 Exercícios, avaliações 
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UNIDADE II
 Aspectos legais e institucionais referente ao controle ambiental mineração; 
 Impactos  ambientais  decorrentes  das  operações  de  lavra  e  tratamento  de

minérios; 
 Compensação ambiental e o mercado de carbono. 
 Ecoeficiência e outros modelos de gestão ambiental empresarial 
 Exercícios e avaliações 
 Sistema  de  Gestão  Ambiental:  Conceitos  e  procedimentos.  Avaliação.

Planejamento. Atualização.  Implantação. Auditoria.  Gerenciamento de resíduos
gerados. 

 Certificações Ambientais - Série ISO 14000 
 Estratégias de Gestão Ambiental e a Responsabilidade Social. 
 Seminários, exercícios e avaliações.

Metodologia de Ensino
Aulas expositivas e dialogadas. Utilização de recursos multimeios (data-show; vídeos;
slides). Pesquisas de artigos/reportagens para elaboração de seminários sobre gestão
ambiental praticadas por municípios e indústrias.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
Avaliações bimestrais, aplicações de exercícios de fixação, seminários e atividades de
pesquisa.

Recursos Didáticos
Quadro branco, pinceis, equipamento de data-show, aparelho de DVD.
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