Gestão Ambiental

PADRÃO DE RESPOSTA
Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os
gastos com os tratamentos de saúde.
Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma
ação visando contribuir para a sua solução.

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado,
que evidencie a capacidade de tratar os seguintes tópicos:
•

•

•

O papel da tecnologia digital. Esse papel deverá ser abordado
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de
espionagem;
o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes
dessas ações.
A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá
ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à
privacidade;
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais.
O problema da segurança. Esse problema deverá ser abordado
considerando pelo menos uma das escalas de ação:
o A do indivíduo (cidadão);
o A do Estado (segurança/soberania nacional);
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou
internacionais).

Padrão de Resposta
a) As respostas devem abordar: aspecto, impacto, relevância e medida
mitigadora. Respostas possíveis, para a fase de acabamento, estão
apresentadas no quadro a seguir.

Espera-se como medida mitigadora para os impactos:
•

poluição do solo/aterro sanitário
gerados;

disposição adequada de resíduos

•
•
•
•
•

poluição do solo/queima
utilizar técnica adequada para
descarte/disposição;
gestão de riscos/ tratamento do solo/ remediação;
poluição do solo
poluição da água
gestão de riscos/ tratamento da água/ remediação/
reutilização e reuso;
poluição do ar
instalações e uso de equipamentos adequados;
instalações e uso de equipamentos adequados.
ruído/ vibração

b) São corretas as seguintes considerações, bastando ao estudante descrever
uma das vantagens abaixo citadas:
1. A Produção + Limpa pode resultar em redução de consumo de água por
meio de aprimoramento do sistema de refrigeração e reúso de água ao
longo do processo.
2. Racionalização do uso de energia elétrica alterando estruturas de
iluminação, aproveitando luz natural, fonte de energia alternativa, e
melhorando os sistemas de resfriamento, máquinas e equipamentos
(injetoras) e trocando os equipamentos menos suficientes.
3. No processo de estampagem, pode-se ter ganhos em aproveitamento
de sucata e redesenho da ferramenta de estampa, bem como na
utilização de prensas mais potentes.
4. Quanto à redução dos resíduos de polímeros, pode-se trabalhar no
planejamento e controle de poluição (set-up, controle operacional),
limpeza de equipamentos e ferramentas com material reciclado e
reutilizável e na verificação de insumos alternativos.
5. Quanto à destinação de resíduos perigosos e não perigosos, pode-se
trabalhar na segregação (evitar contaminação), destinação adequada
para os perigosos, venda para reciclagem e reúso, resultando em
resíduos livres de contaminação, destinação ambientalmente adequada
e economicamente eficiente.
6. No geral, a Produção + Limpa promove: menor número de peças
defeituosas; excelência de serviços; Planejamento e Controle de
Produção (PCP); manutenção de equipamentos, conservação e limpeza;
aumento da disponibilidade e da competitividade por redução de set-up;
redução de tempos e custos, ocasionados por redução no consumo de
água, energia e materiais.

Padrão de resposta
Em sua resposta, espera-se que o estudante apresente a seguinte linha de
raciocínio:
a) Conforme as distribuições de temperatura, apresentadas na figura 1, podese verificar que os maiores valores de temperatura se encontram no entorno da
bacia; enquanto que os menores valores se encontram próximos aos corpos
d’água. O principal motivo desta diferença é a presença de habitações e de
árvores, que, no primeiro caso, contribui para o aumento da temperatura, e, no
segundo caso, contribui para a redução dos efeitos da radiação solar. As
edificações, casas e pavimentações conferem impermeabilização dos solos
causando um sensível aumento de temperatura pela concentração da radiação
solar, enquanto que, próximo ao curso d`água onde ainda persiste a
vegetação, as temperaturas tendem a ser mais amenas. A vegetação é um
importante regulador da temperatura urbana absorvendo a radiação solar e,
desta forma, amenizando o clima.
b) As ações mitigatórias para os impactos negativos seriam: manter a
população informada sobre os problemas; reconstrução da paisagem e da
biodiversidade; gestão do uso e ocupação do solo urbano; remoção de
pessoas das áreas de risco para locais com infraestrutura e planejamento.
c) As ações compensatórias para os impactos negativos conforme definidos
nos Estudos Ambientais em consonância com as Audiências Públicas seriam:
incorporar ações de proteção; implantar equipamentos urbanos para saúde,
lazer e cultura (teatro, escola, hospital, posto de saúde); educação
socioambiental.

Padrão de Resposta
a) Em sua resposta, espera-se que o estudante apresente a seguinte linha de
raciocínio:
Os serviços ambientais interferem diretamente no processo de administração
dos recursos naturais pela sociedade, conhecendo a relação custo
(degradação dos bens naturais) versus benefício (preservação da natureza).
Nesse contexto, o estudante poderá abordar um dos seguintes papéis dos
serviços ambientais em áreas úmidas:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

demonstrar a contribuição das áreas úmidas para a economia
local, nacional e global e assim obter apoio político para sua
conservação e uso sustentável (Conhecer para proteger //
definição de políticas públicas);
demonstrar os benefícios da conservação e uso sustentável
das áreas úmidas, e que vale a pena investir em políticas
ambientais;
identificar os usuários e beneficiários dos serviços das áreas
úmidas para atrair investimentos e assegurar fluxos financeiros
sustentáveis e incentivos para a manutenção ou restauração
desses serviços, ou seja, fazer os usuários pagarem – sejam
eles locais, nacionais ou globais – e assegurar que as
populações locais (residentes, proprietários) recebam uma
parte adequada dos benefícios;
aumentar a consciência sobre os muitos benefícios das áreas
úmidas para o bem-estar humano;
assegurar
que
estas
áreas
sejam
consideradas
como indicadores de bem-estar econômicos nacionais e nos
mecanismos de preço;
melhorar a forma como as instituições locais administram os
recursos naturais;
contribuir para identificar mercados mais adequados e opções
de manejo dos recursos das áreas úmidas e seus produtos;
contribuir para dimensionar a quantia de dano resultante de um
acidente, desastre natural ou uso de ilegal e assim ajudar em
procedimentos legais e decisões sobre opções de restauração
satisfatórias.

b) O estudante deve citar ao menos três das seguintes funções dos bens e
serviços do ecossistema:
1. manutenção da qualidade do ar e controle da poluição, por meio da
regulação da composição dos gases atmosféricos;
2. controle da temperatura e do regime de chuvas, por meio do ciclo
biogeoquímico do carbono e da evapotranspiração da vegetação que
contribui para manter a umidade relativa do ar;
3. regulação do fluxo de águas superficiais e controle das enchentes;

4. formação e manutenção do solo e da fertilidade do solo, pela
decomposição da matéria orgânica e pelas interações entre raízes de
plantas, bactérias e micorrizas (fungos);
5. degradação de dejetos industriais e agrícolas e ciclagem de minerais;
6. redução da incidência de pragas e doenças pelo controle biológico; e
7. polinização de plantas agrícolas e de plantas silvestres.
c) Em sua resposta, espera-se que o estudante apresente a seguinte linha de
raciocínio:
A valoração permite identificar e ponderar os diferentes incentivos econômicos
que interferem na decisão dos agentes em relação ao uso dos recursos
naturais. É de extrema importância que os valores de uso, de opção e de
existência dos recursos naturais sejam estimados, tornando possível fornecer
subsídios para a implantação de políticas de conservação/preservação dos
recursos naturais e ambientais. O valor estimado dos recursos naturais pode
servir como parâmetro para a determinação do valor de taxas e/ou multas por
danos ambientais causados ao meio ambiente, caso venham a acontecer.
A valoração ambiental é importante para definir suas opções de uso,
preservação, extração da madeira ou definição de usos e novos usos para os
recursos de forma sustentável, bem como estabelecer ganhos e perdas
(custos e benefícios), utilizando a tabela apresentada para explicitar a
importância da valoração ambiental no Pantanal.

