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QUESTIONÁRIO 5  
 

Tema: EIA/ RIMA 
 

1- A partir dos RIMA´s existentes no site do INEA 
(http://www.inea.rj.gov.br/fma/download_rima.asp ), escolha um empreendimento em 
análise e identifique: 

a) no item “Alternativas Locacionais”, a alternativa escolhida. 
b) no item “Áreas de Influências”, identifique uma área. 
c) No item “Diagnóstico Ambiental”, identifique as características de um 

dos meios: físico ou biótico ou antópico, em quaisquer áreas de 
influência. 

d) No item “Avaliação de Impactos Ambientais”, quais são os parâmetros 
usados para a classificação/ hierarquizar os impactos ambientais 
existentes. 

e) No item “Plano e programas ambientais”, cite um plano ou programa, 
descreva e identifique o impacto ambiental que está relacionado. 
 

2- Quais são os documentos necessários para o licenciamento ambiental de um 
empreendimento no Estado do Rio de Janeiro? Escolha dentro do “Grupo”: “Obras e 
construções”, o subgrupo e a atividade para levantar alguns documentos) (Faça 
consulta ao site do INEA: http://200.20.53.7/Ineaportal/Enquadramento/Passo1a.aspx / 
http://200.20.53.7/Ineaportal/Enquadramento/Passo2a.aspx?Dados=9e0e7bb8-ea03-46a0-
84cf-3f4a388d8c15 ) 

3- Do grupo da construção civil, identifique 3 exemplos de atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental, segundo o decreto n. 42.159 de 2009 que dispõe sobre o 
sistema de licenciamento ambiental no estado do Rio de Janeiro. 

 
4-   Coloque em ordem (início (1)  fim (6)) as etapas do procedimento para a Avaliação 
de Impacto Ambiental: 
 
(   ) O empreendedor solicita o licenciamento.  
(  ) A exigência dos órgãos ambientais (de controle) em apresentar o EIA/RIMA para 
licenciamento de atividades poluidoras. 
(  ) O órgão ambiental define os termos para sua elaboração (do EIA/RIMA) – Termo de 
Referência ou Instrução Técnica.  
(   ) O órgão ambiental avalia a necessidade ou não da apresentação do EIA/RIMA. 
(  ) Depois de aceite do EIA/RIMA, o órgão ambiental encaminha o RIMA aos órgãos 
públicos que têm relação com o projeto. 
(  ) O empreendedor contrata uma empresa consultora para conduz a elaboração do 
EIA/RIMA.  
(   ) O órgão ambiental solicita audiências públicas dentro do processo de decisão. 
 
5- Em que momento o licenciamento pode ser dado para um município, ao invés do 
estado? Que norma legal é retratada? 
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