
 
Universidade do Estado de Santa Catarina 

Centro de Educação Superior do Alto Vale 
 

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA SANITÁRIA
 
DISCIPLINA: GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL 
DOS RECURSOS NATURAIS 
 
PROFESSOR: PABLO GRAHL DOS SANTOS
 
CARGA HORÁRIA TOTAL:36 h 
 
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA SANITÁRIA
  
SEMESTRE/ANO: I/2018 

 
 

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da ág
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.
 

EMENTA: 
Gestão dos Recursos Hídricos e o Desenvolvimento Urbano. Conservação dos Ecossistemas 

Brasileiros. Desenvolvimento Hidrelétrico e Preservação Ambiental. Desenvolvimento 
Ambiente Costeiro. Processos Hidrológicos e o Impacto de Alterações Antrópicas. Monitoramento e 
Aquisição de Dados emRecursos Hídricos. A Água como Fator de Desenvolvimento em Regiões Semi
Áridas. Vulnerabilidade e Prospecção de Águas Subterr
Água. Política Nacional e Regional de Recursos Hídricos. Gestão Democrática e Ambiental das Águas. 
Gestão Integrada: Recursos Hídricos e Regiões Costeiras.

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA
Ao término da disciplina o aluno será capaz de responder de forma autônoma a situações requerendo 

análise, diagnóstico e resposta justificada de intervenção, na área 
visando o alcance do desenvolvimento sustentável das atividades produti

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:
- Objetivo específico 1; Apresentar a conceituação, classificação e dis
- Objetivo específico 2; Conhecer os critérios e contextos
- Objetivo específico 3; Identificar as leis que a serem 

e políticas públicas, visando à gestão dos recursos naturais no contexto do desenvolvimento sustentável,
- Objetivo específico 4; Analisar as inter

utilização dos recursos naturais, 
- Objetivo específico 5; Discutir possibilidades de uso sustentável em meios urbanos e rurais
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PRÉ-REQUISITOS: 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
ão das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 

de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

e, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

Gestão dos Recursos Hídricos e o Desenvolvimento Urbano. Conservação dos Ecossistemas 
Brasileiros. Desenvolvimento Hidrelétrico e Preservação Ambiental. Desenvolvimento 
Ambiente Costeiro. Processos Hidrológicos e o Impacto de Alterações Antrópicas. Monitoramento e 
Aquisição de Dados emRecursos Hídricos. A Água como Fator de Desenvolvimento em Regiões Semi
Áridas. Vulnerabilidade e Prospecção de Águas Subterrâneas. Desenvolvimento Rural e Agrícola e o Uso da 
Água. Política Nacional e Regional de Recursos Hídricos. Gestão Democrática e Ambiental das Águas. 
Gestão Integrada: Recursos Hídricos e Regiões Costeiras. 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
plina o aluno será capaz de responder de forma autônoma a situações requerendo 

análise, diagnóstico e resposta justificada de intervenção, na área de gerenciamento
visando o alcance do desenvolvimento sustentável das atividades produtivas e o uso racional desses recursos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
Apresentar a conceituação, classificação e distribuição dos recursos naturais,
Conhecer os critérios e contextosda valoração dos recursos naturais,
Identificar as leis que a serem usadas na elaboração de projetos, diagnóstico 

e políticas públicas, visando à gestão dos recursos naturais no contexto do desenvolvimento sustentável,
Analisar as inter-relações entre sociedade e natureza a partir da forma de 
Discutir possibilidades de uso sustentável em meios urbanos e rurais
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: 0 h 

REQUISITOS: - 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 
da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

ão das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 

ua, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

e, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

Gestão dos Recursos Hídricos e o Desenvolvimento Urbano. Conservação dos Ecossistemas 
Brasileiros. Desenvolvimento Hidrelétrico e Preservação Ambiental. Desenvolvimento Sustentado do 
Ambiente Costeiro. Processos Hidrológicos e o Impacto de Alterações Antrópicas. Monitoramento e 
Aquisição de Dados emRecursos Hídricos. A Água como Fator de Desenvolvimento em Regiões Semi-

âneas. Desenvolvimento Rural e Agrícola e o Uso da 
Água. Política Nacional e Regional de Recursos Hídricos. Gestão Democrática e Ambiental das Águas. 

plina o aluno será capaz de responder de forma autônoma a situações requerendo 
de gerenciamento de recursos naturais 

vas e o uso racional desses recursos. 

tribuição dos recursos naturais, 
valoração dos recursos naturais, 

na elaboração de projetos, diagnóstico 
e políticas públicas, visando à gestão dos recursos naturais no contexto do desenvolvimento sustentável, 

relações entre sociedade e natureza a partir da forma de 
Discutir possibilidades de uso sustentável em meios urbanos e rurais. 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Nº Data Horário H.A. Conteúdo 
01 22/02 07:30 – 09:10 02 -Apresentação da disciplina: ementa, objetivos, conteúdo 

programático e sistema de avaliação 
02 01/03 07:30 – 09:10 02 -Planos de Gestão/Gerenciamento de Recursos Naturais 

-Bens Comuns  
03 08/03 07:30 – 09:10 02 

-Ciclos biogeoquímicos (SEM) 
-Aquecimento global (efeito estufa) 
-Documentário: Uma Verdade Inconveniente 

04 15/03 07:30 – 09:10 02 
-Política Nacional de Recursos Naturais (SEM) 
-Sequestro de CO2/ Mercado Internacional e Brasileiro de créditos 
de carbono 

05 22/03 07:30 – 09:10 02 -Política Nacional e Regional de Recursos Hídricos (SEM) 
-Recursos Naturais Renováveis e Não-Renováveis 

--- 29/03 -------------- - FERIADO NACIONAL (Semana Santa) 

06 05/04 07:30 – 09:10 02 
-Ecoturismo (SEM) 
-Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 
SNUC 
-Biodiversidade 

07 12/04 07:30 – 09:10 02 
-Gestão de Recursos Minerais (SEM) 
-Turismo sustentável: estratégias e práticas ambientais 
-Oportunidades tecnológicas e estratégias concorrenciais de gestão 
ambiental: o uso sustentável da biodiversidade brasileira 

08 19/04 07:30 – 09:10 02 
-Gestão de Recursos Hídricos (SEM) 
-Modelos de indicadores de sustentabilidade para gestão de recursos 
hídricos 

09 26/04 07:30 – 09:10 02 Prova 1 (P1) 
10 03/05 07:30 – 09:10 02 -Desenvolvimento rural e agrícola (SEM) 

-Modelos de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos 
11 10/05 07:30 – 09:10 02 -Desenvolvimento urbano (SEM) 

 -Discussão sobre os planos de gerenciamento de recursos naturais 
12 17/05 07:30 – 09:10 02 

-Biocombustíveis (SEM) 
-Avaliação ambiental estratégica aplicada na gestão integrada e 
participativa dos recursos hídricos 

13 24/05 07:30 – 09:10 02 
-Preservação Ambiental (SEM) 
-Desenvolvimento sustentado do ambiente costeiro (SEM) 
-Sistema de gerenciamento costeiro 
-Pegada Ecológica 

--- 31/05 -------------- - FERIADO NACIONAL (Corpus Christi) 
14 07/06 07:30 – 09:10 02 -Planejamento Conservacionista: Sistemas de avaliação da aptidão 

agrícola das terras e de capacidade de uso do solo 
15 14/06 07:30 – 09:10 02 -Apresentação dos planos de gestão/ gerenciamento de recursos 

naturais 
16 21/06 07:30 – 09:10 02 -Apresentação dos planos de gestão/ gerenciamento de recursos 

naturais 
REPOSIÇÕES 

17 07/06 -------------- 02 -Análise dos sistemas de avaliação de impacto ambiental. (Via 
Moodle – Reposição 29/03) 

18 28/06 07:30 – 09:10 02 Prova 2 (P2) (Reposição 31/05) 
Somatório das horas-aula 36 --------------------------------------------------------------------------- 

05/07  ---- Exame Final 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 

 
METODOLOGIA PROPOSTA: 

 Aulas expositivas, dialogadas, com a utilização de recursos audiovisuais. Atividades em grupo em 
sala de aula (leitura e discussão de textos afins à disciplina). Aulas individuais apresentados pelos alunos em 



datas pré-agendadas e apresentação de trabalho final em duplas mediante seminário. Atividades na 
plataforma Moodle. A metodologia dará ênfase na participação professor-aluno no sentido de promover 
discussões teóricas com as possibilidades de utilização prática dos conteúdos trabalhados na disciplina. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  
O horário de atendimento será na quarta-feira das 8:20 às 11:50 hs, devendo ser agendado por e-mail 

com antecedência. pablo.santos@udesc.br 
 

AVALIAÇÃO: 
Os estudantes serão avaliados por meio de 2 (duas) provas teóricas, 1 (um) trabalho escrito, e 1 (um) 

seminário (apresentação). 
- As provas teóricas (escrita e individual) serão realizadas através de questões elaboradas sobre os 

conteúdos teóricos, para verificar o aprendizado dos conteúdos conceituais. 
- O Seminário será apresentado individualmente, sendo o tema (relacionado à ementa da disciplina) e 

a data de apresentação definido em sala de aula por sorteio no primeiro encontro da disciplina. Será 
disponibilizado um modelo da ficha com os tópicos (aspectos) a serem avaliados pelo professor.  

- Os trabalhos serão feitos em equipe, e consistirão na elaboração e apresentação de um plano de 
gerenciamento de recursos naturais (PGRN) como estudo de caso, sendo o tema e a ordem de apresentação 
definido em sala de aula por sorteio no primeiro encontro da disciplina. 

- Serão realizados testes com a elaboração de uma questão sobre os textos fornecidos para leitura e 
discutidos em sala de aula, cujo somatório das notas constituirá em uma avaliação substitutiva (PS) no lugar 
da P1 ou P2. 

A nota atribuída ao final do semestre (MÉDIA FINAL – MF) será calculada pela seguinte fórmula: 
 

MF = P1 + SEM + TR + P2 /4  
SEM = Seminário. 
P1 e P2 = Prova escrita.  
PS = Avaliação substitutiva. 
TR = Trabalho escrito. 
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