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----Ementa:
Recursos naturais e de desenvolvimento capitalista. Concepções de desenvolvimento
sustentável. Meio ambiente e análise econômica. Análise neoclássica e a Economia Ecológica:
uma comparação. Técnicas de avaliação econômica de recursos naturais e ativos ambientais.
As empresas e a sustentabilidade. Política ambiental. Meio ambiente e relações internacionais.
Temas recentes sobre economia e meio ambiente: mudança climática, pegada ecológica,
crédito de carbono, certificação ambiental, pagamento de serviços ambientais, etc.
Objetivos Específicos:
O curso compõe-se de dois módulos distintos, mas que convergem na preocupação em
compreender o complexo ambiente de competitividade originado no contexto de uma economia
mundial globalizada e crescentemente condicionada às restrições ambientais e às pressões
sociais. Assim, o objetivo é introduzir o aluno ao instrumental teórico e metodológico da
Economia do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, enfatizando aspectos diretamente
relacionados à realidade brasileira. Além de noções básicas sobre as questões ambientais
relevantes, serão abordados aspectos institucionais, apoiados em instrumentos práticos de
análise.
Além disso, o curso visa fornecer elementos para a compreensão do tema da firma e dos
mercados específicos, dos grupos de interesse, com foco nos impactos ambientais das
atividades econômicas e as estratégias perceptíveis
baseadas na convenção do
desenvolvimento sustentável.

Conteúdo Programático:
1. Elementos e Conceitos Fundamentais
1.1. Economia da sustentabilidade, valoração econômica e complexidade
1.2. A questão ambiental no modelo capitalista, decisões sob incerteza e meio ambiente.
2. Fundamentos da Economia Ambiental e da Economia Ecológica
2.1. Elementos centrais das duas visões de economia do meio ambiente
3. Economia dos Recursos Naturais
3.1. Conceitos de recursos não-renováveis e recursos renováveis
3.2. Modelos de extração ótima: lema de Hotelling (recursos minerais)
3.3. Valoração econômica da biodiversidade e a diferença entre preço de mercado e valor

econômico do recurso ambiental.
4. Mensuração da sustentabilidade
4.1. Indicadores e índices para a mensuração da sustentabilidade
4.2. A pegada ecológica e os subsídios para implementação de políticas ambientais 4.3. Valoração
e conceito de externalidades.
5. Gestão Ambiental Privada, Certificações Voluntárias e Mercados Verdes
5.1. As empresas e a visão empresarial da sustentabilidade
5.2. Gestão ambiental nas empresas e tipos de certificação ambiental
5.3. Mercados “verdes” e certificações adotadas no Brasil
6. Instrumentos econômicos e gestão ambiental
6.1. Visões alternativas sobre gestão ambiental e o sistema de gestão ambiental no Brasil
6.2. Nova legislação de recursos hídricos e a criação de comitês de bacia.
6.3. Mercado de carbono

Metodologia:
Aulas expositivas e apresentação de exemplos sobre casos.
Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem:
A nota do semestre resultará da média aritmética de 03 notas parciais (duas provas escritas,
um trabalho escrito/seminário).
Estará dispensado da Prova Final o aluno que obtiver 7,0 na média semestral.
Provas de 2ª chamada somente serão efetuadas nos casos previstos no regulamento da UFES,
e após consulta à coordenação do curso.
A frequência às aulas é obrigatória de acordo com as normas da UFES. Será reprovado por falta
o estudante que não obtiver o mínimo de 75% de frequência.
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