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OBJETIVOS 
 

A disciplina propõe dar subsídios para a inserção do fator ambiental na gestão de 

empreendimentos agropecuários e agroindustriais, com foco no cumprimento da 

legislação vigente relativo às precauções requeridas pelo estado. Objetiva ainda, 

desenvolver senso crítico e introduzir conhecimentos técnicos essências para o 

planejamento, avaliação, e execução de projetos de gestão ambiental. 

JUSTIFICATIVA 
 

Nas últimas décadas a avaliação dos impactos ambientais provocados pela 

atividade agropecuária passou a compor análises de viabilidade de quaisquer 

empreendimentos. Sabidamente, o Brasil possui um dos mais completos regimentos de 

proteção do meio ambiente, além de uma moderna e consolidada estrutura de órgãos nos 

diferentes níveis do poder público, responsáveis pelo cumprimento da legislação 

vigente. Neste sentido, o empreendedor deve atender às exigências mínimas do poder 

público, relativo às precauções quanto a proteção do meio ambiente. Entretanto, a 



inserção de conteúdos relativos a legislação ambiental e gestão ambiental de 

empreendimentos agropecuários nos cursos de graduação e pós-graduação em ciências 

agrárias ainda é muito recente. Entende-se desta forma que, seja qual for o futuro campo 

de atuação do pós-graduando, o componente ambiental deverá ser considerado, em 

cumprimento à legislação e em proteção ao meio ambiente. 

 

 
EMENTA 

 
 

1 - Gênese da política pública de meio ambiente nos âmbitos nacional e internacional; 

2 - Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA; 

3 - Uso e outorga de águas subterrâneas e superficiais; 

4 - Regularização ambiental da propriedade agrícola: declaração de não passível, 

autorização ambiental de funcionamento (AAF), licenciamento ambiental (etapas e 

procedimentos), regularização de reserva legal, unidades de conservação, áreas de 

preservação permanente, DAIA, declaração de colheita e comercialização e audiências 

públicas; 

5 - Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e Estudos Ambientais – EIA/RIMA, RCA e 

PCA; 

6 - Padrões de qualidade e de emissões; 

7 - Gerenciamento de resíduos sólidos. 
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