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Questão n
o
 1 

(valor: 25,0 pontos)  
 

 

O estudo de inventário de bacias hidrográficas deve considerar a Avaliação Ambiental 

Integrada (AAI). A Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da Alternativa Selecionada tem 

como finalidade complementar e consolidar os estudos socioambientais da alternativa 

selecionada nos Estudos Finais, de modo a destacar os efeitos cumulativos e sinérgicos 

resultantes dos impactos negativos e positivos ocasionados pelo conjunto de 

aproveitamentos que a compõem. É nessa etapa que são estabelecidas diretrizes 

socioambientais para a continuidade dos estudos de concepção dos projetos e para 

futuros estudos socioambientais na bacia, bem como para subsidiar o processo de 

licenciamento ambiental dos futuros empreendimentos. 

 

OU 

 

O estudo de inventário de bacias hidrográficas deve considerar a Avaliação Ambiental 

Integrada (AAI). A Avaliação Ambiental Integrada (AAI) tem seu foco principal na situação 

ambiental da bacia hidrográfica em consequência da implantação do conjunto de 

aproveitamentos existentes ou planejados. Avalia os efeitos cumulativos e sinérgicos 

relativos a esse conjunto de aproveitamentos considerando diferentes cenários de 

desenvolvimento da bacia hidrográfica, levando em conta a temporalidade para 

implantação dos projetos. Propõe, ainda, diretrizes e recomendações para subsidiar a 

concepção e implantação dos empreendimentos e o processo de licenciamento 

ambiental, visando à sustentabilidade socioambiental da região, tendo por referência 

indicadores de sustentabilidade formulados no âmbito do próprio estudo. 
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Questão n
o
 2 

A resposta deve apresentar 2 elementos dentre os elencados abaixo, com a respectiva 

explicação. 

(valor: 25,0 pontos)  

 

- Tonalidade/cor: a tonalidade é um elemento utilizado para interpretar fotografias ou 

imagens em preto e branco. Os tons de cinza nas imagens variam do branco ao preto, 

conforme a sua reflectância. 

A cor é um elemento usado na interpretação de imagens coloridas, geradas a partir da 

composição de três bandas de uma imagem. Então, a cor com que um objeto aparece 

irá depender de sua reflectância, da mistura entre as cores (processo aditivo) e da 

associação entre as bandas escolhidas da imagem e os canais de visualização (RGB); 

 

- Textura: refere-se ao aspecto liso (e uniforme) ou rugoso dos objetos de uma 

imagem. É um elemento muito importante na identificação de unidades de relevo, por 

exemplo, sendo a textura lisa relacionada a áreas de relevo plano, enquanto a textura 

rugosa corresponde a áreas de relevo acidentado e dissecado pela drenagem; 

 

- Tamanho – é um importante elemento na identificação de objetos, que depende da 

escala de uma fotografia ou imagem. Assim, em função do tamanho, pode-se 

distinguir uma área residencial de uma área industrial, por exemplo; 
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- Forma – muitas vezes, alguns objetos, feições ou superfícies são identificados 

apenas com base neste elemento. De um modo geral, formas irregulares são 

indicadores de objetos naturais (matas, lagos, feições de relevo, pântanos, entre 

outros), enquanto formas regulares indicam objetos artificiais ou culturais, construídos 

pelo homem (indústrias, aeroportos, áreas de reflorestamento, áreas agrícolas, por 

exemplo); 

 

- Sombra – a partir desse elemento, outros elementos, como a forma e o tamanho, 

também podem ser inferidos.  A sombra pode ajudar na identificação de alguns 

objetos, como pontes, chaminés, postes, árvores e feições de relevo, mas também 

pode ocultar a visualização de objetos por ela encobertos; 

 

- Padrão – refere-se ao arranjo espacial ou à organização desses objetos em uma 

superfície. Por exemplo, em fotografias aéreas ou em imagens de alta resolução 

espacial, pode-se associar um padrão de linhas sucessivas a culturas plantadas em 

fileiras, identificar os padrões de drenagem de um relevo ou inferir o nível econômico 

de habitantes a partir dos padrões espaciais das unidades habitacionais e do 

arruamento de uma cidade; 

 

- Localização geográfica – pode ajudar muito na identificação de um objeto em uma 

imagem de satélite. Por exemplo, áreas urbanas podem ser identificadas por sua 

proximidade de rodovias, rios e litorais. 

 


