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1 - IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Técnico em Agroindústria 
Componente curricular: Planejamento e Gestão 
Ambiental 

Código: PGA 

Ano/ Semestre: 2011⁄01 Nº aulas semanais: 04 
Total de aulas: 76 Total de horas: 63,0 
2 - EMENTA 

• Produção, consumo e questões ambientais. 
• Conceitos básicos em planejamento e gestão ambiental. 
• Legislação ambiental. 
• Gestão ambiental nas cadeias produtivas animais e vegetais. 
• Impactos ambientais causados pelas agroindústrias. 
• Controle de poluição de agroindústrias. 
• Tecnologias limpas aplicadas à agroindústria. 
• Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 
• Série ISO 14000. 
• Planejamento e Gestão de recursos hídricos. 
• Planejamento e Gestão de resíduos sólidos. 
• Tecnologia de aplicação de resíduos agroindustriais ao solo. 
• Licenciamento ambiental. 
• Certificação ambiental. 
• Auditoria e perícia ambiental. 
• Marketing Ambiental. 

3 - OBJETIVOS 
• Fornecer ao estudante a compreensão da problemática ambiental, visando 

capacitá-lo para desenvolver e aplicar metodologias para gestão dos problemas 
ambientais ligados ao agronegócio e à agroindústria. 

• Capacitar o egresso do curso técnico em agroindústria na área de gestão 
ambiental para atuar no mercado de trabalho de forma consciente, considerando 
às exigências globais de processos limpos e produtos ambientalmente seguros. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1. Produção e consumo. 
 1.1 Produção: etapas e processos. 
 1.2 Consumo consciente x capitalismo. 
 1.3 Controle da poluição das agroindústrias. 
 1.4 Tecnologias limpas aplicadas à agroindústria. 
 1.5 Tecnologias de aplicação de resíduos agroindustriais ao solo.  
2. Planejamento e gestão ambiental. 
 2.1 Conceitos básicos de planejamento. 



  2.1.1 Planejamento como forma de organização dos conhecimentos e 
  dos processos. 
  2.1.2 Ciclo PDCA. 
  2.1.3 Planejamento e gestão de recursos hídricos. 
  2.1.4 Planejamento e gestão de recursos sólidos. 
 2.2 Conceitos básicos de gestão. 
  2.2.1 Gestão do meio ambiente: perspectivas e desafios. 
  2.2.2 Gestão democrática. 
  2.2.3 Gestão das cadeias produtivas animais e vegetais. 
  2.2.4 Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 
  2.2.5 Auditoria e perícia ambiental. 
3. Legislação ambiental básica. 
 3.1 Direito do meio ambiente: diretrizes gerais. 
 3.2 Série ISO 14000. 
 3.3 Certificação ambiental. 
 3.4 Licenciamento ambiental. 
4. Questões ambientais nacionais e globais. 
 4.1 Ecodesenvolvimento (desenvolvimento sustentável) e o consumo nas 
 sociedades atuais. 
 4.2 Impactos ambientais causados pelas agroindústrias.  
5. Marketing ambiental. 
5 - METODOLOGIAS 
Aulas expositivas e dialogadas; exercícios teórico-práticos realizados em grupo; 
pesquisas realizadas individualmente ou em grupos; análise de situações-problema; 
visita a uma unidade industrial e⁄ou empresa local ou da região de São Roque em que 
se possa discutir⁄verificar o planejamento e a gestão do meio ambiente. 
6 - AVALIAÇÃO  
Avaliações teóricas, relatórios, resenhas de textos previamente selecionados, relatório 
final de visita técnica e exercícios práticos. 
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