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INTRODUÇÃO 
 
A presente pesquisa tem como objetivo aduzir sobre a importância da utilização dos 
recursos naturais como forma de desenvolvimento econômico, trazendo a importância 
do planejamento e da participação da sociedade, para que seja possivel a diminuição 
das desigualdades sociais atraves de tais atividades. O tema possui relevância social, 
pois demonstra a necessidade da preservação dos recursos naturais e, ainda, a 
utilização destes, de forma responsável, como fonte de renda. 
O presente estudo remete à pesquisa básica, apresentando como base lógica 
operacional o método dedutivo. No que concerne ao método de procedimento, este 
será o monográfico. Como instrumento para a realização do processo investigatório, 
utilizou-se a técnica documental e a bibliográfica. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Com o desenvolvimento da sociedade, nota-se que “mais do que nunca, precisamos 
enfrentar as abismais desigualdades sociais entre nações e dentro das nações, e fazê-
lo de maneira a não comprometer o futuro da humanidade [...]” (VEIGA, 2005, p.10) e, 
para que isso seja possível, o meio ambiente pode ser utilizado, de forma responsável 
como fonte de geração de renda pela sociedade, encontrando maneiras na realização 
e criação da “habilidade de transformar os elementos do meio ambiente em recursos 
sem destruir o capital da natureza” (SACHS, 2003, p. 69-70). Levando em consideração 
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 



 
 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações” (BRASIL, 1998), devem ser criadas maneiras de utilização dos recursos 
naturais como forma de geração de renda, mantendo a sua integridade. Ademais, 
devem ser praticadas atividades que não prejudiquem os recursos naturais, para que 
seja possível “o ecodesenvolvimento requer, dessa maneira, o planejamento local e 
participativo, no nível micro, das autoridades locais, comunidades e associações de 
cidadãos envolvidas na proteção da área” (SACHS, 2003, p. 73), sendo necessária a 
participação efetiva não só da comunidade, mas também do poder público, com 
auxílio de informações e disponibilização de cursos e criação de políticas públicas para 
o incentivo e para a disponibilização de informações para a coletividade. Outrossim, 
imprescindível aduzir que a utilização eficiente dos recursos naturais em busca de um 
desenvolvimento sustentável somente traz benefícios para a coletividade, pois é 
possível verificar a melhoria das suas condições econômicas, reduzindo, desta forma, 
as desigualdades sociais e, ainda, a manutenção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para todos os seres vivos. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Concluiu-se com o desenvolvimento deste trabalho que a utilização dos recursos 
naturais de forma responsáveis e sustentável só traz benefícios para a população, uma 
vez que além dos benefícios para o meio ambiente, as melhorias no crescimento 
econômica podem ser notadas, reduzindo, desta forma as desigualdades sociais. 
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Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 


