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RESUMO 
O trabalho propõe um novo tipo de Matriz de Interação a ser utilizada em Estudos de Impacto Ambiental, a 
qual permite uma avaliação mais detalhada dos impactos de um empreendimento, associando cada ação do 
mesmo a uma característica específica de um meio – abiótico, biótico ou antrópico. 
A partir do conhecimento de alguns tipos de matrizes utilizadas em processos de avaliação de impactos 
ambientais, procurou-se desenvolver uma Matriz que apresentasse, de forma mais direta, uma interação entre 
determinada ação de um empreendimento e seus impactos sobre as diversas características de um meio, seja 
ele abótico, biótico e antrópico. 
A Matriz proposta foi aplicada a um empreendimento real, procedendo-se ao preenchimento da mesma e 
obtendo-se informações mais completas que as geralmente conseguidas através das matrizes convencionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Matriz de Impactos, Avaliação ambiental, Estudo de Impacto Ambiental, Avaliação 
de impactos ambientais. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A Matriz de Impactos, ou Matriz de Correlação Causa x Efeito, foi inicialmente proposta por LEOPOLD 
(1971), e vem sendo alterada e aperfeiçoada, com o intuito de melhor adequá-la aos objetivos do Estudo de 
Impacto Ambiental. 
 
A Matriz de Leopold, com diversas variantes, tem sido utilizada em Estudos de Impactos Ambientais, 
procurando associar os impactos de uma determinada ação de um empreendimento com as diversas 
características ambientais de sua área de influência. 
 
Segundo TOMMASI (1993), o método da matriz de Leopold permite uma rápida identificação, ainda que 
preliminar, dos problemas ambientais envolvidos num dado projeto. É bastante abrangente, pois envolve 
aspectos físicos, biológicos e sócio-econômicos. Apresenta, porém, desvantagens, como por exemplo, não 
permite avaliar a freqüência das interações nem fazer projeções no tempo e apresenta grande subjetividade, 
sem identificar impactos indiretos nem de segunda ordem. 
 
MOREIRA (1995) diz que as Matrizes são utilizadas na identificação dos impactos ambientais diretos e cita 
como vantagens das mesmas: 
 
- Boa disposição visual do conjunto de impactos diretos. 
- Simplicidade de elaboração. 
- Baixo custo. 
 
Como desvantagens, considera: 
 
- Não identificam impactos indiretos. 
- Não consideram características espaciais dos impactos. 
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- Subjetividade na atribuição da magnitude, usando valores simbólicos para expressá-la. 
- Não atendem às demais etapas do EIA. 
- Não consideram a dinâmica dos sistemas ambientais. 
 
A MATRIZ PROPOSTA 
Na Matriz proposta procurou-se, para cada ação do empreendimento, identificar os seus impactos nos meios 
abiótico, biótico e antrópico, e avaliá-los em termos dos seguintes atributos: tipo; importância; magnitude; 
duração. 
 
Na Matriz, para cada ação do empreendimento, são identificados e avaliados, para cada característica de um 
componente de determinado meio - abiótico, biótico e antrópico, os possíveis impactos que poderão ocorrer, 
fazendo-se uma descrição do mesmo na própria Matriz. 
 
Assim, fica fácil identificar cada característica e o meio afetados por uma determinada ação do  
empreendimento, tendo-se, ao mesmo tempo, uma avaliação do impacto em termos de tipo, importância, 
magnitude e duração, bem como uma abordagem descritiva do mesmo. 
 
Outra característica deste tipo de Matriz é que ela contém somente os impactos sobre cada característica do 
meio, associados a cada ação do empreendimento, sem apresentar número considerável de células vazias, 
como acontece na Matriz convencional, uma vez que nem todas as ações do projeto interferirão nos diversos 
parâmetros ambientais considerados. 
 
As vantagens da Matriz de Impactos proposta são: 
 

• Relação direta de cada ação com um determinado meio e com suas características ambientais. 
 
• Apresentação dos impactos separados por tipo de meio afetado. 
 
• Possibilidade de se quantificar o número de impactos e seus atributos, por cada ação do 

empreendimento ou por cada tipo de meio afetado - abiótico, biótico ou antrópico. 
 
• Preenchimento da Matriz somente com a identificação e avaliação dos impactos que realmente poderão 

ocorrer, sem a apresentação de um considerável número de células vazias. 
 

• Fácil leitura e manuseio da Matriz. 
 
• Facilidade de se efetuar a totalização dos impactos, por cada tipo de atributo e para cada fase do 

empreendimento. 
 
• Análise descritiva dos impactos na própria Matriz, junto da identificação e avalição, facilitando a sua 

compreensão, bem como a proposta de medidas mitigadoras. 
 

A identificação e avaliação de cada impacto são feitas preenchendo-se as células correspondentes aos 
impactos, na Matriz, da seguinte forma: 
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I M P A C T O  

POSITIVO NEGATIVO 
IMPORTÂNCIA MAGNITUDE DURAÇÃO IMPORTÂNCIA MAGNITUDE DURAÇÃO 

 
INDE-

FINIDO

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6  
 

Onde: 
 
(P) -  Impacto de importância pequena 
(M) - Impacto de importância média 
(G) -  Impacto de importância grande 
(1) -  Impacto de magnitude não significativa 
(2) -  Impacto de magnitude moderada 
(3) -  Impacto de magnitude significativa 
(4) -  Impacto de curta duração 
(5) -  Impacto de média duração 
(6) -  Impacto de longa duração 
 

Na Tabela 1, estão conceituados os diversos parâmetros de avaliação utilizados para os vários tipos de 
atributos usados na Matriz. 
 
As Tabelas 2 e 3 apresentam, como exemplos, partes de uma Matriz de Impactos aplicada ao projeto de uma 
rodovia. 
 
A partir dos diversos quadros que integram a Matriz, é possível obter-se várias informações, podendo-se citar, 
entre outras: 
 
- Total de impactos do empreendimento, por tipo. 
- Impactos do empreendimento, por tipo e por meio afetado. 
- Número de impactos positivos e negativos, para cada tipo de magnitude, importância e duração. 
- Identificação e avaliação dos impactos, por tipo, em cada fase do empreendimento. 
- Impactos do empreendimento, por tipo, em cada meio afetado (físico, biótico e antrópico). 
- Impactos de cada ação do empreendimento, por tipo. 
 
As Tabelas 4 a 6 contêm exemplos de dados que podem ser obtidos, na forma de quadros, a partir da Matriz 
proposta, utilizando-se o projeto de uma rodovia. Outras informações podem ser obtidas a partir dos quadros 
que integram a Matriz de Impactos. 
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Tabela 1 - Parâmetros de Avaliação Utilizados na Matriz de Impactos  

ATRIBUTO SIGNIFICADO DO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO SÍMBOLO 
POSITIVO 
Quando o impacto de uma determinada ação for benéfico. 

 
 

TIPO 
Exprime o caráter da 
modificação causada por 
uma determinada ação. 

NEGATIVO 
Quando o impacto de uma determinada ação for adverso. 

 

 INDEFINIDO 
Impacto negativo ou positivo, dependendo da forma de abordagem 
do mesmo. 

 

PEQUENA 
De magnitude inexpressiva, inalterando a característica ambiental 
considerada. 

 
P 

MÉDIA 
De magnitude expressiva, porém sem alcance para descaracterizar 
a característica ambiental considerada. 

 
M 

MAGNITUDE 
Exprime a extensão do 
impacto, através de uma 
valoração gradual que se 
dá ao mesmo, a partir de 
uma determinada ação do 
projeto. GRANDE 

De magnitude tal que possa levar à descaracterização da 
característica ambiental considerada. 

 
G 

NÃO SIGNIFICATIVA 
De intensidade não significativa, com interferência não implicando 
em alteração da qualidade de vida. 

 
1 

MODERADA 
Intensidade da interferência com dimensões recuperáveis, quando 
adversa, ou refletindo na melhoria da qualidade de vida, quando 
benéfica. 

 
 

2 

IMPORTÂNCIA 
Indica a importânicia ou 
significância do impacto 
em relação à sua 
interferência no meio. 

SIGNIFICATIVA 
Intensidade da interferência acarreta perda da qualidade de vida, 
quando adversa, ou ganho, quando benéfica. 

 
3 

CURTA 
De duração breve, com possibilidade de reversão às condições 
ambientais anteriores à ação. 

 
4 

MÉDIA 
Tempo médio de permanência do impacto, após a ação. 

 
5 

DURAÇÃO 
Indica a permanência do 
impacto 

LONGA 
Tempo grande ou permanente, de permanência do impacto, após a 
ação. 

 
6 
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Tabela 2 – Parte de uma Matriz Aplicada ao Projeto de uma Rodovia – Exemplo 1 
 
FASE:  IMPLANTAÇÃO 
 
AÇÃO: CORTES, ATERROS E TERRAPLANAGEM                    X                                MEIO: FÍSICO 
 
 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN. IMPORT DURAÇ. MAGN. IMPORT DURAÇ. 

 
COMPO-
NENTE 

 
CARAC-
TERÍS-
TICA P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

 
IMP. 
IND. 

 
DESCRI- 

ÇÃO 

Meio 
Terrestre 

Topografi
a 

          X   X    X  Para a exe-cução da 
via, serão realizados 
cortes e aterros, 
alterando a topografia 
atual do terreno. 

 Erosão         X   X    X  Os movimentos de 
terra contribuem para 
o incremento da 
erosão do solo. 

Meio 
Aquático 

Drenagem            X   X   X  As alterações na 
topografia do 
terreno implicam em 
mudanças no 
escoamento da água, 
havendo 
necessidade de 
obras de drenagem 
em alguns locais. 

Atmosfera Poeiras 

Ruídos 

          X 

X 

  X

X

  X 

X 

  Os movimentos de 
terra e os serviços 
de terraplanagem 
resultam na emissão 
de poeiras e ruídos, 
incômodos à 
população. 

SUB-
TOTAL 

           4 1  4 1  2 3   

   

 
P- Pequena;  M- Média;  G - Grande; 1 -  Não significativa;  2 - Moderada;  3 - Significativa;  4 - Curta;  

5-Média;  6 - Longa;  IMP. IND. - Impacto indefinido 
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Tabela 3 – Parte de uma Matriz Aplicada ao Projeto de uma Rodovia – Exemplo 2 
 
FASE:  IMPLANTAÇÃO 
 
AÇÃO: DESAPROPRIAÇÕES                                         X                                            MEIO: ANTRÓPICO 
 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN. IMPORT DURAÇ. MAGN. IMPORT DURAÇ. 

 
COMPO-
NENTE 

 
CARAC-
TERÍS-
TICA P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

 
IMP. 
IND. 

 
DESCRI- 

ÇÃO 

População Satisfação/ 

Bem-estar  

                  X Parte da 
população aceita a 
desapropriação, 
mas outra parte 
poderá não 
concordar com os 
valores 
estipulados para 
as propriedades. 
Alguns moradores 
se sentirão 
inseguros quanto 
ao que fazer no 
futuro. 

 Emprego 

e renda 

  X   X  X            Haverá circulação 
do dinheiro das 
desapropriações 
gerando renda para 
parte da população. 

Economia Setor 

primário 

 

Setor 

terciário 

           

X 

 

 

X 

   

X

 

 

X

    

X 

 

 

X 

 Algumas atividades, 
tais como de 
plantações de 
hortaliças e de 
comércio, serão 
afetadas  pela obra.  

SUB-
TOTAL 

   1   1  1   2   2    2 1  

 
P- Pequena;  M- Média;  G - Grande; 1 -  Não significativa;  2 - Moderada;  3 - Significativa;  4 - Curta;  

5-Média;  6 - Longa;  IMP. IND. - Impacto indefinido 
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Tabela 4 - Impactos de um projeto de uma rodovia, por tipo e por meio afetado. 

MAGNITUDE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO TIPO DE 

IMPACTO 

MEIO 

AFETADO 

 

TOTAL P M G 1 2 3 4 5 6 

Físico 07 - 05 02 - 05 02 - - 07

Biótico 10 - 07 03 - 04 06 - - 10

Antrópico 61 11 08 42 10 14 37 10 03 48

 

 

POSITIVO 

SUB-TOTAL 78 11 20 47 10 23 45 10 03 65

Físico 24 05 14 05 01 16 07 09 07 08

Biótico 10 05 05 - 05 05 - 03 - 07

Antrópico 13 02 11 - 03 10 - 05 03 05

 

 

NEGATIVO 

SUB-TOTAL 47 12 30 05 09 31 07 17 10 20

INDEFINIDO SUB-TOTAL 11          

TOTAL  GERAL 136          

 
 
Tabela 5 – Impactos ambientais de um projeto de uma rodovia, nas diferentes fases do empreendimento 

NÚMERO DE IMPACTOS ETAPAS DO 

EMPREENDIMENTO TOTAL POSITIVOS NEGATIVOS INDEFINIDOS 

Planejamento 17 12 02 03 

Implantação 63 16 45 02 

Operação 28 22 - 06 

Controle 28 28 - - 

TOTAL 136 78 47 11 
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Tabela 6 – Impactos de cada ação de um projeto de uma rodovia 

NÚMERO DE IMPACTOS AÇÕES DO  

EMPREENDIMENTO TOTAL POSIT. NEGAT. INDEF. 

Levantamentos de campo 03 02  01 

Elaboração de cadastro 02 01  01 

Elaboração de projetos 08 08   

Desapropriações 04 01 02 01 

Instalação e funcionamento do canteiro de obras 08  08  

Remoção de edificações na faixa de domínio 05 01 04  

Desmatamento e limpeza na faixa de domínio 05 01 04  

Relocação da infra-estrutura 01  01  

Cortes, aterros e terraplanagem 08 01 07  

Exploração de áreas de empréstimo 10 01 09  

Disposição de bota-foras 04 01 03 02 

Obras de drenagem 05 01 04  

Obras de urbanização e paisagismo 06 05 01  

Obras de pavimentação 06 01 05  

Desativação do canteiro de obras 04 04   

Utilização da via 10 10   

Utilização da ciclovia 05 05   

Uso dos equipamentos urbanos 07 07   

Ocupação das áreas marginais 06   06 

Recuperação de áreas degradadas 07 07   

Disciplinamento do uso do solo 08 08   

Drenagem das águas 02 02   

Sinalização da via 02 02   

Educação ambiental 09 09   

TOTAL 136 78 47 11 
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CONCLUSÕES 
A Matriz proposta permite uma interação entre determinada ação de um empreendimento e seus impactos 
sobre as diversas características de um meio, contendo quadros onde são identificados e avaliados os impactos 
de cada atividade sobre os meios abótico, biótico e antrópico.  
 
Os impactos identificados são descritos na própria Matriz, facilitando a sua compreensão, bem como a 
proposta de medidas mitigadoras. 
 
Este tipo de Matriz foi aplicado, de forma satisfatória, a um empreendimento real, no caso ao projeto de uma 
rodovia. A partir da mesma, foram obtidas informações mais completas que as geralmente conseguidas através 
das matrizes convencionais.  
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