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Analista Pericial do Ministério Público da União (MPU); Analista do Ministério 

Público de Minas Gerais; Analista de Infraestrutura do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes - DNIT; Especialista em Regulação da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; Consultor Legislativo da Câmara dos 

Deputados; entre outros. 

Alguns concursos em que foi aprovado:  

1° lugar para Analista do Ministério Público de MG; 

1° lugar para Especialista em Regulação área meio ambiente da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (Resultado da prova objetiva, 

discursiva e de títulos); 

1º lugar para Casa Civil da Presidência da República; 

1° lugar para Técnico em Recursos Naturais do IDAF; 

2° lugar para Analista do Ministério Público da União - MPU; 

 2° lugar para Perito Criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro –

PCERJ (Resultado na Prova objetiva, TAF, Avaliação Médica, e Psicotécnico); 

2° lugar para Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA; 

10º lugar para Analista Ambiental do Instituto Estadual de Florestas - IEF/MG; 

6º lugar para Analista de Infraestrutura (Área de Especialização Ambiental) do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (Prova objetiva 

e discursiva); 

10º lugar para Perito Criminal da Polícia Federal – DPF – Área 9 (Resultado 

definitivo na prova objetiva e discursiva); 

10º lugar para Consultor Legislativo em Meio Ambiente e Direito Ambiental, 

Organização Territorial, Desenvolvimento Urbano e Regional da Câmara dos 



Deputados. 

(Resultado da prova objetiva, discursiva e de títulos); 

2° lugar para Analista Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (Prova objetiva e discursiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material foi elaborado pelo prof. Rosenval Júnior e fornecido 

gratuitamente. 



Olá, pessoal! 

 

Tudo bem? 

 

A prova discursiva para o IBAMA valerá 30,00 pontos e será eliminado o 

candidato que obtiver NFPD < 12,00 pontos.  

 

A discursiva consistirá de: 

a) para o Cargo 1: Analista Administrativo: redação de texto dissertativo, de até 

30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos; 

b) para os Cargos 2, 3 e 4: Analista Ambiental: redação de texto dissertativo, de 

até 30 linhas, abordando objeto(s) de conhecimentos específicos de acordo com 

o Tema escolhido (TEMA 1, TEMA 2 OU TEMA 3); e  

c) para o Cargo 5: Técnico Ambiental: redação de texto dissertativo, de até 30 

linhas, a respeito de temas relacionados a atualidades. 

 

A Banca vai apresentar um tema e o candidato vai precisar abordar de forma 

suficiente, adequada e articulada cada um dos quesitos apresentados. 

De maneira simples funciona da seguinte forma: 

0 – Não abordou o quesito. 

1 – Mencionou, mas não o desenvolveu. 

2 – Abordou de forma insuficiente e(ou) desconectada.  

3 – Abordou de forma clara e articulada às demais partes do texto (nota máxima) 

 

Neste material, você vai encontrar temas de discursivas da área ambiental, 

juntamente com as propostas de solução. 

 



Bons estudos e espero encontrá-los na nossa festa com os aprovados do IBAMA 

e do ICMBio. 

 

Prof. Rosenval 

IG @profrosenval 

https://www.instagram.com/PROFROSENVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 – (CESPE/CEBRASPE - Analista Ambiental - Tema 1 - Subtema 1.1: 

Licenciamento e Auditoria Ambiental – IBAMA) 

 

No mês de novembro de 2008, em determinado porto localizado em região de 

aquífero costeiro permeável, uma carga de sais em perdimento foi armazenada 

em contêiner cilíndrico circular reto, de 2,0 m de diâmetro, com contenção 

unicamente lateral, disposto a céu aberto. A carga ocupava 1,0 m de altura do 

recipiente, conforme mostrado na figura abaixo. 

 

 

 

Considerando que se está no final do mês de janeiro de 2009, que a 

precipitação média mensal naquele porto, nos meses de novembro, dezembro 

e janeiro, foi de 130 mm ao mês, descontada a evaporação, redija um texto 

dissertativo sobre os principais riscos ambientais iminentes e potenciais dessa 

situação. Em seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

• situações distintas de solubilidade do sal; 

• processos físico-químicos envolvidos na possibilidade de solubilização 



ou precipitação do sal; 

• possíveis trajetos, da fração de sal precipitada, no ambiente portuário. 

 

Na situação em análise, a precipitação média no período de três meses 

somada à carga de sais supera a capacidade de armazenamento do contêiner, 

que está em porto localizado em região de aquífero costeiro permeável. Diante 

disso, considerando ainda o fato do contêiner ter contenção unicamente lateral, 

podemos afirmar que houve vazamento de sais, podendo atingir o aquífero e 

sua área de influência direta e indireta. 

A extensão e gravidade do vazamento vão depender da solubilidade do 

sal. Se for de alta solubilidade, poderá por lixiviação contaminar o solo, o 

aquífero permeável e a área por ele abrangida. Se for de baixa solubilidade, 

parte do sal poderá ficar precipitada na base do contêiner, o que causaria menor 

dano ambiental. 

Ainda é possível, em um segundo momento, que o sal em solução 

presente no lençol freático venha por ação da tensão superficial ser elevado até 

o nível do terreno. A evaporação que se sucede pode deixar os resíduos sólidos 

salinos na superfície.  

Ademais, o sal pode ficar depositado em depressões, aumentando a 

concentração salina em áreas localizada nas margens. Como a salinidade da 

água do mar resulta de uma mistura de íons, por evaporação da água, vamos 

obter uma cristalização de sais, por ordem crescente de solubilidade, ou seja, 

começam por cristalizar os menos solúveis e só depois os mais solúveis. 

Assim, são necessárias medidas para mitigar os potenciais impactos 

ambientais e, o mais importante, que condutas pautadas no princípio da 

precaução sejam aplicadas para evitar outros possíveis acidentes de mesma 

natureza. 

 



2 – (CESPE/CEBRASPE - Tema 1: Regulação, Controle, Fiscalização, 

Licenciamento e Auditoria Ambiental – Subtema 1.2: Regulação, Controle e 

Fiscalização Ambiental – IBAMA) 

Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

A ALOCAÇÃO NEGOCIADA DA ÁGUA NO CONTEXTO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Em seu texto aborde, necessariamente, os seguintes aspectos relacionados à 

alocação negociada: 

• conceito e objetivos; 

• relação com a política nacional de recursos hídricos; 

• forma de execução (descrição das etapas do ciclo da alocação); 

• participação do poder público na alocação pactuada. 

 

A alocação negociada da água consiste no processo de definição de 

quantidades de água a serem alocadas em cada bacia e/ou trechos de rios para 

atender a necessária disponibilidade de água, presente e futura, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos. 

O objetivo é alocar água em qualidade e quantidade adequadas aos mais 

diversos usos. Assim, busca-se atender minimamente a todos os usuários, 

levando-se em conta tanto as demandas quanto as incertezas em relação à 

disponibilidade. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433/97, 

definiu a água como recurso natural limitado, de domínio público, dotado de 

valor econômico. Sua gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas e ser 

descentralizada, com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades.  

Entre os instrumentos dessa política temos os planos de recursos hídricos; 

a outorga dos direitos de uso; o enquadramento dos corpos de água em classes; 



o sistema de informações; e a cobrança pelo uso. É importante destacar que a 

alocação negociada de água não foi definida, na Lei 9.433/97, como um dos 

instrumentos de gestão. No entanto, ela tem se tornado um deles, na prática.  

As etapas que integram o processo de alocação são as seguintes: 

divulgação do processo para apresentar o problema para a sociedade, 

destacando o objetivo da alocação e a importância da participação de todos os 

interessados; o cadastramento dos usuários de água para identificá-los, 

conhecer as suas necessidades hídricas, as finalidades de uso, entre outros 

aspectos; a obtenção dos dados relacionados com o problema e a definição de 

cenários de solução. 

A próxima etapa é a assembleia dos usuários, em geral aberta também a 

órgãos públicos e entidades da Sociedade Civil, nela são apresentados os 

cenários identificados. Em seguida, há a discussão das possíveis cotas de uso 

da água para cada usuário. Com base nas definições da assembleia, o órgão 

gestor pode então emitir as outorgas de uso, instrumento que assegura ao 

usuário o direito de utilizar a água de uma determinada fonte, com uma vazão 

e finalidade determinadas, e por um período pré-definido. 

Uma vez que o processo de uso da água é dinâmico, no qual demandas 

surgem e se extinguem, ou aumentam e diminuem com o tempo, a alocação de 

água de uma bacia terá de ser um processo também dinâmico. Por isso, para 

fechar o ciclo, após um determinado período, previamente acordado, é 

realizada outra assembleia, na qual poderão ser definidas novas cotas de uso, 

em função dos resultados obtidos. 

Diante do exposto, com o intuito de minimizar os potenciais conflitos pela 

água, a alocação negociada fortalece o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, contribuindo para o avanço da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, ao favorecer a implementação de instrumentos de gestão, com a 



participação dos usuários de água, da sociedade civil organizada e do Poder 

Público. 

 

3 – (CESPE/CEBRASPE - Tema 3: Gestão, Proteção e Controle da Qualidade 

Ambiental - IBAMA) 

Elabore um texto dissertativo acerca do tema 

Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental. 

Em seu texto aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

• Convenção de Basiléia; 

• Convenção de Estocolmo; 

• Convenção de Roterdã; 

• as interdependências entre si, relacionando-as com a Agenda 21. 

 

O controle efetivo da geração, do armazenamento, tratamento, 

transporte, e do depósito dos resíduos perigosos é de extrema importância para 

a saúde do homem e o desenvolvimento sustentável. Isso requer a cooperação 

e participação ativas da comunidade internacional, dos Governos e da indústria. 

Nesse sentido, foram realizadas três convenções: a Convenção de Brasiléia; de 

Roterdã; e também a de Estocolmo. Em conjunto, elas oferecem os meios para 

o manejo global ecologicamente saudável das substâncias perigosas. 

A Convenção de Basiléia sobre o Controle dos Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito estabelece mecanismos 

internacionais de controle baseados no princípio do consentimento prévio e 

explícito para a importação e o trânsito de resíduos perigosos. Além disso, 

procura coibir o tráfico ilícito e prevê a intensificação da cooperação 

internacional para a gestão adequada desses resíduos.  

A Convenção de Roterdã sobre Procedimento de Consentimento Prévio 

Informado para o Comércio Internacional de certas Substâncias Químicas e 



Agrotóxicos Perigosos tem o objetivo de promover a responsabilidade 

compartilhada e esforços cooperativos entre as Partes no comércio internacional 

de certas substâncias químicas perigosas, visando à proteção da saúde humana 

e do meio ambiente contra os danos potenciais dessas substâncias. 

A Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes é 

um dos mais importantes instrumentos de promoção da segurança química 

global. Obriga os Países Parte a adotarem medidas de controle relacionadas a 

todas as etapas do ciclo de vida (produção, importação, exportação, disposição 

e uso) das substâncias classificadas como poluentes orgânicos persistentes 

(POPs). Esses poluentes têm propriedades tóxicas, são resistentes à 

degradação, sendo transportados através das fronteiras internacionais e 

depositados distantes do local de sua liberação, onde se acumulam em 

ecossistemas terrestres e aquáticos.  

Os tratados internacionais se complementam e reforçam o peso de 

decisões já tomadas internamente nos países. Para atendimento à Agenda 21, 

temos dispostos nos capítulos 19 e 20 de seu texto, o manejo ecologicamente 

saudável das substâncias químicas tóxicas e a prevenção do tráfico ilícito de 

produtos tóxicos e perigosos. 

 

4 – (CESPE/CEBRASPE - Engenharia Florestal. Subárea: Áreas Protegidas - 

MMA) 

Para desenvolver, acompanhar, coordenar e elaborar pareceres técnicos sobre 

planejamento, criação e gestão de áreas protegidas, o profissional tem a seu 

dispor as leis que regem todos esses aspectos, entre as quais pode ser citada 

a Lei n.º 9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC). As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos: (1) as unidades de proteção integral, cujo objetivo básico é preservar a 

natureza, sendo possível, resguardadas algumas exceções, o uso indireto dos 



recursos naturais; e (2) as unidades de uso sustentável, cujo objetivo básico é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais. 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, disserte 

acerca das unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, 

abordando tanto os objetivos dessas unidades quanto as restrições a que estão 

submetidas, em relação a cada um dos seguintes tipos: 

• estação ecológica; 

• reserva biológica; 

• parque nacional; 

• área de proteção ambiental; 

• reserva extrativista. 

 

OBSERVAÇÃO! 

O Cespe ofereceu 90 linhas para a redação dessa proposta no concurso 

do MMA. No entanto, para o concurso do Ibama temos o limite de 30 linhas, o 

que é insuficiente para abordarmos de maneira completa e satisfatória todas as 

características e restrições de 5 unidades de conservação. Por esse motivo, 

vamos adaptar a questão mantendo a proposta original, mas escrevendo sobre 

2 unidades: estação ecológica e reserva extrativista. 

Vocês podem utilizar esse modelo de questão e escrever sobre as 12 

categorias de UC. Escrevam sobre 2 ou 3 unidades em cada redação. Assim 

estarão preparados para qualquer tema que aborde os grupos e categorias do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Diante disso, a proposta será a seguinte:  

 



Disserte acerca das unidades de proteção integral e unidades de uso 

sustentável, abordando tanto os objetivos dessas unidades quanto as restrições 

a que estão submetidas, em relação a cada um dos seguintes tipos: 

• estação ecológica; 

• reserva extrativista. 

 

Vamos à proposta de solução: 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é constituído pelo 

conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Há dois 

grupos de unidades: o de proteção integral e o de uso sustentável. Além disso, 

cada um desses grupos é composto de categorias com características 

específicas. 

O grupo de proteção integral tem como escopo preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. A estação ecológica 

é uma categoria de unidade de conservação pertencente a esse grupo.  

 A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a 

realização de pesquisas científicas. É de posse e domínio públicos, sendo que 

as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. A visitação 

pública é proibida, exceto quando com objetivo educacional. A pesquisa 

científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições. 

Já as unidades de uso sustentável buscam compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Neste grupo, 

temos as reservas extrativistas, unidades de domínio público, com uso 

concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo as áreas particulares 

incluídas em seus limites desapropriadas.  



As Reservas Extrativistas são criadas para proteger os meios de vida e a 

cultura das populações extrativistas, e assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os 

interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. A 

pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização. 

A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases 

sustentáveis e em situações especiais e complementares. Já a exploração de 

recursos minerais e a caça amadorística ou profissional são proibidas. 

Diante do exposto, verifica-se a importância desses espaços ambientais, 

que exigem proteção especial para manutenção da biodiversidade e para a 

preservação dos recursos naturais em benefício do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, da saúde e da qualidade de vida.  

 

5 - A Lei n.º 9.985/2000 que criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). As unidades de conservação integrantes do SNUC 

dividem-se em dois grupos: as unidades de proteção integral e as unidades de 

uso sustentável. 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, disserte 

acerca da estação ecológica e da reserva extrativista. 

Aborde necessariamente as características, os objetivos, e as restrições a que 

estão submetidas. 

  

Vamos à proposta de solução: 

  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é constituído pelo 

conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Há dois 

grupos de unidades: o de proteção integral e o de uso sustentável. Além disso, 



cada um desses grupos é composto de categorias com características 

específicas. 

O grupo de proteção integral tem como escopo preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. A estação ecológica 

é uma categoria de unidade de conservação pertencente a esse grupo. 

 A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a 

realização de pesquisas científicas. É uma unidade de posse e domínio públicos, 

sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. 

A visitação pública é proibida, exceto quando for com objetivo educacional. No 

caso da pesquisa científica, há a necessidade de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita a condições e a 

restrições. 

Já as unidades de uso sustentável buscam compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Neste grupo, 

temos as reservas extrativistas, unidades de domínio público, com uso 

concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo desapropriadas as 

áreas particulares incluídas em seus limites. 

As Reservas Extrativistas são criadas para proteger os meios de vida e a 

cultura das populações extrativistas e para assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais. A visitação pública nessas unidades é permitida, desde que 

seja compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano 

de Manejo da área. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-

se à prévia autorização. A exploração comercial de recursos madeireiros só será 

admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares. Já 

a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional são 

proibidas. 

Diante do exposto, verifica-se a importância desses espaços ambientais que 

exigem proteção especial para a manutenção da biodiversidade e para a 



preservação dos recursos naturais em benefício do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, da saúde e da qualidade de vida.  

 

 

6 - Com base no direito ambiental, discorra sobre os princípios do poluidor-

pagador, da precaução e da prevenção.  

Se na análise de determinado problema, houver colisão de dois princípios 

ambientais, um deverá prevalecer e o outro será necessariamente derrogado? 

 

Os princípios são ideias centrais de um sistema, os alicerces.  Os 

princípios compõem a base de sustentação de uma norma. Estabelecem as 

diretrizes e conferem a ele um sentido lógico e racional. Os princípios servem 

de critério básico e inafastável para o entendimento e interpretação de todas as 

normas que compõem o sistema jurídico ambiental. 

O princípio do poluidor-pagador é um instrumento econômico que exige 

que o poluidor suporte as despesas de prevenção, de reparação e de repressão 

dos danos ambientais. Esse princípio busca internalizar as externalidades 

ambientais, mediante a elaboração e aplicação concreta de normas que 

determinem aos agentes econômicos a obrigação de adotar, às suas expensas, 

as medidas de prevenção e reparação de danos ambientais. 

A aplicação dos princípios da prevenção e da precaução, por sua vez, têm 

como intuito evitar a concretização de danos ao meio ambiente. O princípio da 

prevenção se apoia na certeza científica do impacto ambiental de determinada 

atividade. Neste caso, o dano é certo, concreto, conhecido. Ao se conhecer os 

impactos sobre o meio ambiente, impõe-se a adoção de todas as medidas 

preventivas hábeis a minimizar ou a mitigar os efeitos negativos de uma 

atividade sobre o ecossistema. 



Já o princípio da precaução é considerado uma garantia contra os riscos 

potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser 

ainda identificados ou ainda não são conhecidos. Nesse caso, o dano incerto, 

abstrato, desconhecido. Este princípio afirma que, no caso de ausência da 

certeza científica formal, a existência do risco de um dano sério ou irreversível 

requer a implementação de medidas que possam prever, minimizar e/ou evitar 

este dano. 

Quando ocorre a colisão entre princípios deve haver a ponderação e a 

correlação dos interesses jurídicos em conflito de acordo com o caso concreto, 

no intuito de harmonizá-los para, então, alcançar a solução. Nessa ponderação 

não pode ocorrer o esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais, dentre eles o direito à preservação do meio ambiente. 

 

 

7 - Com base no direito ambiental, discorra sobre o princípio do poluidor-

pagador, bem como sobre as condições específicas da responsabilização penal 

da pessoa jurídica e a necessidade ou não de aplicação da teoria da dupla 

imputação. 

 

O princípio do poluidor-pagador é um instrumento econômico que exige 

que o poluidor suporte as despesas de prevenção, de reparação e de repressão 

dos danos ambientais. Esse princípio busca internalizar as externalidades 

ambientais, mediante a elaboração e aplicação concreta de normas que 

determinem aos agentes econômicos a obrigação de adotar, às suas expensas, 

as medidas de prevenção e reparação de danos ambientais. 

De acordo com o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas 

e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 



pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto o Supremo Tribunal 

Federal (STF) confirmaram o entendimento de que é admissível a condenação 

de pessoas jurídicas pela prática de crime ambiental. Para que haja 

responsabilização penal da pessoa jurídica, a infração deve ter sido cometida no 

interesse ou no benefício da entidade e por decisão de seu representante legal 

ou contratual, ou de seu órgão colegiado.  

Sobre a aplicação da teoria da dupla imputação, o atual entendimento 

do STJ e do STF é de que não há a necessidade de sua aplicação. Portanto, é 

admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, 

ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou 

de direção do órgão responsável pela prática criminosa. Tem-se, assim, que é 

possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais 

independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que 

agia em seu nome. 

 

8 - CESPE/CEBRASPE – ANALISTA AMBIENTAL – IBAMA  

Com relação ao manejo florestal em áreas naturais, discute-se muito, 

atualmente, acerca das operações de exploração na floresta por meio de 

técnicas de impacto reduzido.  

A respeito do emprego das técnicas referidas acima, redija um texto 

dissertativo abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 

1. atividades que devem ser executadas antes, durante e após a exploração 

da floresta; 

2. cuidados necessários durante e após o corte de árvores, para se obter 

madeira de boa qualidade e o máximo de rendimento na serraria. 

 



 O manejo florestal sustentável pode ser definido como a administração 

da floresta para a obtenção de benefícios econômicos e sociais, respeitando-se 

os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo. Essa 

exploração de impacto reduzido tem suas atividades divididas em três fases 

distintas para cada ciclo de corte: pré-exploratória, exploratória e pós-

exploratória. 

A fase pré-exploratória inicia-se com o planejamento e a delimitação das 

áreas de corte anual e unidades de trabalho com o inventário 100%. Nessa etapa 

são definidas as espécies e os diâmetros utilizados; a localização, identificação 

e medição das árvores; o zoneamento da área; o planejamento das trilhas de 

arraste e estradas; e a construção da infraestrutura necessária. Há, ainda, quando 

necessário, o corte de cipós no mínimo um ano antes do abate das árvores 

selecionadas para exploração. 

As atividades de exploração florestal incluem o corte/abate direcionado 

das árvores selecionadas e sinalizadas, a fim de preservar as remanescentes; 

arraste; transporte; movimentação das toras nos pátios de estocagem; 

operações de pátio, incluindo a separação de toras para serraria e laminadoras; 

empilhamento; medição e romaneio. Ainda nessa etapa temos a manutenção 

das estradas. 

Na última etapa do manejo florestal sustentável temos as atividades pós-

exploratórias: monitoramento; manutenção das trilhas de arraste e pátios de 

estocagem; tratos silviculturais; avaliação das atividades de exploração, seus 

impactos e desperdícios; e medidas de proteção à floresta. 

Conclui-se que a adoção do manejo florestal sustentável ou exploração 

de impacto reduzido pode conduzir a uma exploração economicamente viável, 

e proporcionar ganhos substanciais na eficiência de conversão das toras em 

madeira serrada, com grande redução dos danos ambientais durante a extração. 

 



9 - CESPE/CEBRASPE - PERITO CRIMINAL – POLÍCIA FEDERAL  

 

A Amazônia brasileira, que é a terceira região produtora de madeira tropical do 

mundo, tem entre suas principais atividades econômicas a exploração e o 

processamento industrial de madeira. Por mais de três séculos, a atividade 

madeireira esteve restrita às florestas de várzea ao longo dos principais rios da 

Amazônia. Durante esse período, a extração de madeira era extremamente 

seletiva e seus impactos eram bem pequenos; no entanto, a partir da década 

de 70 do século passado, tornou-se uma atividade de grande importância na 

região e existe hoje a preocupação de que a exploração predatória associada 

ao avanço da fronteira agrícola possa reduzir a cobertura florestal a 53% da 

cobertura original nas próximas décadas. 

No entanto, com base na legislação vigente, incluídos os princípios da política 

e gestão florestal, com a adoção do manejo florestal sustentável e da 

otimização dos pontos fortes, a exploração madeireira pode vir a se tornar 

menos danosa ao ecossistema. 

A atividade madeireira na Amazônia brasileira: produção, receita e mercados. 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Instituto do Homem e Meio Ambiente da 

Amazônia (Imazon). Belém – PA, p. 26, 2010. Internet:www.mma.gov.br e H. 

Angelo et al. Análise estratégica do manejo florestal na Amazônia brasileira. 

Floresta, Curitiba – PR, 44(3), 2014, p. 341-8. Internet: <www.revistas.ufpr.br> 

(com adaptações). 

Considerando que o fragmento de texto apresentado tem caráter unicamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

 

A EXPLORAÇÃO MADEIREIRA NA REGIÃO AMAZÔNICA BRASILEIRA E A 

NECESSIDADE DE UM MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 

 



Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. 

1 Indique os fatores que contribuíram para o crescimento da exploração 

madeireira na região a partir da década de 70 do século passado.  

2 Discorra sobre o princípio da criação dos polos e zonas madeireiras, 

abordando os aspectos considerados na sua criação e citando as principais 

indústrias de processamento e transformação de madeira e tora.  

3 Cite, no mínimo, dois pontos fortes do manejo florestal sustentável.  

4 Comente sobre a gestão dos resíduos gerados no processamento das toras 

em serraria, considerando a conversão desses resíduos. 

 

Abaixo o padrão de resposta definitivo da Banca CESPE: 

 

Quesito 1: Os três fatores que contribuíram para o crescimento do setor 

madeireiro a partir da década de 70 do século passado são a) a construção das 

estradas, que possibilitaram o acesso a recursos florestais em florestas densas 

de terra firme, ricas em madeiras de valor comercial; b) o baixo custo de 

aquisição da madeira, dada a extração sem restrição ambiental e fundiária; e c) 

o esgotamento dos estoques madeireiros no sul do Brasil, somado ao 

crescimento econômico do País. 

Quesito 2: O princípio de criação dessas zonas consistiu em aglomerar 

polos madeireiros com alta produção madeireira, levando-se em conta os 

seguintes aspectos: a) histórico de colonização, tempo da exploração madeireira 

e tipos de floresta (terra firme e várzea); b) abundância dos recursos florestais 

disponíveis na região, condições de acesso (terrestre ou fluvial) e os custos de 

transporte. Principais indústrias de transformação da madeira em tora: serrarias, 

laminadoras, produção de compensados. 

Quesito 3: Pelo menos dois dos seguintes pontos fortes do manejo 

florestal sustentável: manutenção da cobertura florestal; manutenção da 



produção de madeira; diminuição do desmatamento; manutenção dos recursos 

hídricos; combate à erosão e desertificação; acesso a mercados seletivos; 

geração de empregos e renda; fixação do carbono na atmosfera; aspectos 

ecológicos ligados à implantação e proteção da floresta para gerações futuras. 

Quesito 4: Formas de conversão dos resíduos gerados no processamento 

de toras em serraria (pedaços e serragem). Sistemas de conversão: 

carbonização, adensamento — briquetagem, peletização —, cavaqueamento, 

combustão direta na forma de lenha, produção de materiais compósitos: MDF 

— medium density fiber — painéis de fibras de média densidade; OSB — 

oriented strand board — painéis de partículas orientadas, chapa de cimento e 

madeira. 

Aspectos dos sistemas de conversão: a) energia envolvida, b) 

transformação ocorrida, c) agregação de qualidade e d) utilização do produto 

gerado. Por exemplo, se for escolhida a carbonização como forma de conversão, 

a energia envolvida é o calor, a transformação é para carvão vegetal, a 

agregação de qualidade é energética — maior poder calorífico e o uso pode ser 

siderúrgico. 

 

10 - (Cesgranrio - Analista de Pesquisa Energética Meio Ambiente / 

Desenvolvimento Regional / Socioeconomia – EPE) 

O conceito de desenvolvimento sustentável acrescenta uma outra dimensão – 

a sustentabilidade ambiental – à dimensão da sustentabilidade social. [...] Ela 

nos compele a trabalhar com escalas múltiplas de tempo e espaço, o que 

desarruma a caixa de ferramentas do economista convencional. 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2008. p. 15. Adaptado. 

a) Explique em que é baseada a sustentabilidade ambiental a que se refere o 

autor. 



b) Ao ser trabalhada com escalas múltiplas de tempo e espaço, a crise 

energética apresenta-se como um problema ainda mais urgente. Há duas 

correntes que apresentam diferentes propostas de enfrentamento da crise 

energética do futuro: modelo do mundo em crescimento e modelo de 

crescimento sustentável. 

Explicite, caracterizando, as estratégias de argumentação apresentadas por 

cada um desses modelos. 

• Modelo do mundo em crescimento: 

• Modelo de crescimento sustentável: 

 

A sustentabilidade ambiental baseia-se no duplo imperativo ético de 

solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com 

as gerações futuras. De acordo com o Relatório Brundtland ou Our Common 

Future (Nosso Futuro Comum), de 1987, o desenvolvimento sustentável deve 

satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.  

Acerca da crise energética, o modelo do mundo em crescimento tem 

como fundamento a necessidade de medidas de incentivo para que as 

companhias de energia aumentem seus suprimentos de combustíveis não 

renováveis, como petróleo, gás natural, e urânio. Além disso, busca a construção 

de grandes usinas termoelétricas para atender à demanda nas próximas décadas 

e o incremento das tecnologias de fissão e fusão nuclear que, no futuro, seriam 

capazes de satisfazer as necessidades da demanda.  

Já o modelo de crescimento sustentável, por outro lado, defende que o 

caminho mais viável para prover a energia necessária para o futuro é uma 

combinação da eficiência no uso de energia, diminuição da utilização de 

recursos energéticos não renováveis, e eliminação de fontes altamente 



poluentes. Ademais, prega o aumento do emprego de recursos energéticos 

renováveis com energia solar e eólica. 

Assim, a solução da crise energética passa pela utilização de uma matriz 

energética diversificada priorizando a expansão na utilização de energias 

renováveis, em conjunto com um planejamento eficiente e uso racional. 

 

11 – O Licenciamento e a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) são 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

O fundamento da exigência do licenciamento ambiental reside na 

possibilidade, constitucionalmente outorgada, de o Poder Público impor 

condições/restrições ao exercício do direito de propriedade e do direito ao livre 

empreendimento, a fim de que a função socioambiental da propriedade seja 

observada. 

O licenciamento ambiental reflete os princípios da supremacia do interesse 

público na proteção do meio ambiente em relação aos interesses privados, já 

que cuida de proteger o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, disposto no art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988. 

Dada a indisponibilidade desse direito, cabe ao Poder Público – em defesa do 

meio ambiente – intervir nas atividades que impactam o meio ambiente, 

condicionando o seu exercício a determinadas obrigações que busquem atingir 

um padrão de desenvolvimento reputado sustentável. 

O licenciamento tem a finalidade de controlar atividades potencialmente 

poluentes, procurando imprimir-lhes um padrão de atuação sustentável, de 

modo a prevenir, minimizar e/ou mitigar danos ambientais. 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente 

motivador, redija um texto acerca do seguinte tema. 

A avaliação de impacto ambiental como instrumento da política nacional do 

meio ambiente. 



Ao elaborar seu texto, 

a) Inclua um roteiro básico para a elaboração do estudo de impacto 

ambiental e do relatório de impacto ambiental; 

b) Aborde pelo menos cinco atividades modificadoras do meio ambiente 

que dependem da elaboração do estudo de impacto ambiental e do 

respectivo relatório de impacto ambiental; 

c) Descreva a finalidade e em que casos a audiência pública é exigida no 

processo de licenciamento ambiental e sua relevância para a integração 

da sociedade. 

  

A avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras são instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente. O fundamento para a exigência do licenciamento 

ambiental reside na possibilidade, constitucionalmente outorgada, de o Poder 

Público impor restrições ao exercício do direito de propriedade a fim de que a 

função socioambiental da propriedade seja observada. 

A Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 225, que, para 

assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o Poder Público deverá exigir para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 

especial aos princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, deverá contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização 

do projeto; identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais; definir 

os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos; considerar os planos e programas governamentais propostos e em 

implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade. 



O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, 

considerando: o meio físico, o meio biológico e os ecossistemas naturais e o 

meio socioeconômico; análise dos impactos ambientais do projeto e de suas 

alternativas; definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos; 

elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

positivos e negativos.  

Já o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) refletirá as conclusões do EIA 

e deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As 

informações do Relatório devem ser traduzidas em linguagem acessível, de 

modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem 

como todas as consequências ambientais de sua implementação. 

Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como: estradas de rodagem com duas ou 

mais faixas de rolamento; ferrovias; portos e terminais de minério, petróleo e 

produtos químicos; aeroportos; oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos 

coletores e emissários de esgotos sanitários; linhas de transmissão de energia 

elétrica, acima de 230 KV; entre outras atividades. 

Uma etapa importante do processo de licenciamento ambiental e que 

possibilita a efetivação do princípio da participação e da informação é a 

audiência pública. O Órgão do Meio Ambiente promoverá a realização de 

audiência pública sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por 

entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 ou mais cidadãos. As 

audiências têm por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto 

em análise e do seu referido RIMA, dirimindo as dúvidas e recolhendo dos 

presentes as críticas e as sugestões a respeito.  



Assim, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, incumbe ao 

Poder Público exigir o licenciamento ambiental para a localização, a instalação, 

a ampliação e a operação de empreendimentos e de atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

 

12 - O Protocolo de Quioto estabeleceu três Mecanismos Adicionais de 

Implementação em complementação às medidas de redução de emissão e 

remoção de gases de efeito estufa (GEE) implementadas pelas Partes no Anexo 

I. 

Entre esses mecanismos, destaca-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) como um instrumento econômico para facilitar o cumprimento das metas 

desse Protocolo. 

Nessa perspectiva, descreva: 

a) em que consiste o MDL. 

b) o objetivo do MDL. 

c) quem pode participar do MDL. 

 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) consiste na 

possibilidade de um país, que tenha compromisso de redução de emissões (país 

inserido no Anexo I), adquirir Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) geradas 

por projetos implantados em países em desenvolvimento (países não inseridos 

no Anexo I), como forma de cumprir parte de suas obrigações quantificadas no 

âmbito do Protocolo. 

A ideia consiste em fazer com que, ao serem implantados, os projetos 

gerem um benefício ambiental (redução de emissões de Gases de Efeito Estufa 



ou remoção de CO2) na forma de um ativo financeiro, transacionável, 

denominado de Reduções Certificadas de Emissões. 

Tais projetos devem implicar reduções de emissões adicionais àquelas 

que ocorreriam na ausência do projeto registrado como MDL, garantindo 

benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo para a mitigação da mudança 

global do clima. 

O objetivo do MDL é assistir às Partes não constantes do Anexo I para 

que contribuam com o objetivo final da Convenção, que é estabilizar as 

concentrações de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera. 

Ademais, visa ao desenvolvimento sustentável das Partes por meio da 

implementação de atividades de MDL; e objetiva contribuir para que as Partes 

do Anexo I cumpram suas obrigações quantificadas de limitação e de reduções 

de emissões de gases. 

Podem participar de uma atividade de projeto de MDL entidades 

públicas, privadas e parcerias público-privadas das Partes no Anexo I e das 

Partes não constantes do Anexo I, desde que devidamente autorizadas pelos 

respectivos países. 

O MDL é um mecanismo de mercado que estimula a ativa participação 

do setor privado, com sua reconhecida agilidade, flexibilidade e capacidade de 

resposta. Além disso, o engajamento deste setor é crucial para a efetividade das 

ações de mitigação. 

 

 

13 - “Um Estado Democrático como o Brasil tem o dever de propiciar e 

fomentar a participação e o envolvimento popular em tudo aquilo que abrange 

e permeia o direito fundamental de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e sadio. Encontramos na audiência pública um forte exemplo na 

busca por este objetivo. 



A Audiência Pública é o momento, ao longo do processo de licenciamento 

ambiental de certa obra ou atividade, em que a população pode obter 

esclarecimentos e elucidações sobre suas características e impactos (negativos 

e positivos) através da apresentação do Relatório de Impacto Ambiental, o 

RIMA, que se trata de um resumo em linguagem simplificada do Estudo de 

Impacto Ambiental, o EIA. É também momento em que o empreendedor deve 

recolher possíveis críticas e sugestões sobre o seu projeto”. 

Acerca do tema, redija uma dissertação abordando necessariamente os 

seguintes quesitos: 

a) Objetivo da audiência pública, sua importância e sua relação com os 

princípios da informação e da participação. 

b) Em que situações a audiência pública passa a ser obrigatória. 

 

A audiência pública é uma importante etapa que garante a participação 

popular no processo de licenciamento ambiental. Os órgãos integrantes do 

SISNAMA ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, aos 

expedientes e aos processos administrativos que tratem de matéria ambiental e 

a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda. 

Nesse sentido, temos as audiências públicas, cujo objetivo é expor aos 

interessados o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA), dirimindo 

as dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. A 

audiência pública será dirigida pelo representante do Órgão licenciador que, 

após a exposição objetiva do projeto e o seu respectivo RIMA, abrirá as 

discussões com os interessados presentes.  

O órgão do meio ambiente promoverá a realização de audiência pública 

sempre que o órgão ambiental julgar necessário; ou quando for solicitado por 

entidade civil; pelo Ministério Público; ou por 50 ou mais cidadãos. No caso de 

haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão Estadual não 



realizá-la, a licença não terá validade. 

Assim, a audiência pública tem como objetivo informar, dirimir dúvidas e 

ouvir a opinião da população diretamente afetada. Configurando, portanto, um 

importante mecanismo de participação social na proteção do meio ambiente. 

 

 

 

Bons estudos e uma excelente prova! 

https://www.instagram.com/PROFROSENVAL 

https://www.estrategiaconcursos.com.br 
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