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RESUMO 

A percepção do impacto ambiental antrópico forma a base para a proposição da 

criação do indicador BUDA, uma ferramenta de estudo, objeto da presente 

dissertação, que propõe identificar e qualificar o impacto decorrente da ação antrópica 

na natureza. Tem como objetivo geral oferecer ao meio acadêmico uma ferramenta 

de simples uso e aplicação que permita identificar a percepção do impacto ambiental 

existente sobre determinada área objeto de observação ou estudo. Por ser algo novo 

e original, o estudo do indicador de percepção do impacto ambiental antrópico vale-

se dos sentidos da percepção humana para compor sua proposta de aplicação, 

adotando com metodologia a revisão literária onde busca fundamentos para tornar 

simples seu uso e aplicação. Apresenta seu modelo e modela sua aplicação em dois 

casos práticos, a saber o Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte na região 

metropolitana de São Paulo/SP e o Córrego Taquara do Reino no município de 

Guarulhos/SP. Conclui propondo-se ser sua aplicação uma grande contribuição para 

melhor orientar trabalhos e estudos por meio de uma melhor identificação e 

priorização de áreas a serem objeto de investimentos. 

Palavras-chave: Indicador, percepção, impacto ambiental, sustentabilidade, ação 

antrópica. 
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ABSTRACT 

The perception of anthropogenic environmental impact forms the basis for proposing 

the creation of BUDA indicator, a study tool, this dissertation object, which proposes to 

identify and qualify the impact of the anthropic action in nature. Its general objective is 

to offer the academic means a simple use and application tool for identifying the 

perception of existing environmental impact on an area object of observation or study. 

Because it is new and original, the study of the perception of the environmental impact 

anthropic indicator makes use of the senses of human perception to compose your 

application proposal, adopting literary review as methodology where search 

fundamentals to make simple use and application. Presents his model and modelling 

yours application in two case studies, namely the Mario Covas Ring Road - Northern 

Section in the metropolitan region of São Paulo / SP and Stream Taquara do Reino in 

the city of Guarulhos / SP. It concludes by proposing to be their application a major 

contribution to better guide work and studies through better identification and 

prioritization of areas for investment object. 

Keywords: Indicator, perception, environmental impact, sustainability, antropic action. 
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1. INTRODUÇÃO 

Siddhartha Gautama, o Buda, afirmava que a “virtude está no meio”, propondo o 

entendimento que o equilíbrio entre as coisas seria o objetivo maior que todos 

deveriam procurar alcançar para uma vida em harmonia. Essa harmonia ganhou força 

entre os ocidentais na segunda metade do Séc. XX. Nesse mesmo período a 

preocupação ambiental foi deflagrada com maior ênfase. 

Segundo Silva et al (2014), a comunidade científica está discutindo a definição de uma 

nova época geológica – o Antropoceno, caracterizam, com precisão, a dimensão da 

ação antrópica, descrevendo suas causas e consequências, conforme: 

“O desenvolvimento das técnicas e a complexificação da sociedade ampliaram 

a capacidade interventora do Homem sobre as dinâmicas da natureza, 

atribuindo-lhe o papel de agente geológico-geomorfológico. A magnitude e 

intensidade da ação antrópica sobre as dinâmicas da natureza variam no 

tempo-espaço, de acordo com os diversos arranjos socioambientais e o nível 

de desenvolvimento dos diferentes grupos sociais. Deste modo, a ação 

antrópica produz efeitos diversos, especialmente em áreas urbanas, nas quais 

estes se ampliam e diversificam” (SILVA, et al., 2014).  

Em 1968, a Unesco, braço do conhecimento da Organização das Nações Unidas - 

ONU, promoveu em Paris uma conferência de especialistas sobre biosfera. Como 

resultado, a questão ambiental começou a se infiltrar em diferentes países e culturas, 

tornando indispensável a sua discussão no âmbito das Nações Unidas.  

O equilíbrio preconizado por BUDA inspira este projeto.  

- Tema: Transformações antrópicas. 

- Delimitação do Tema: A percepção dos impactos ambientais antrópicos: Indicador 

BUDA uma ferramenta de estudo. 

1.1. Objetivos 

- Geral: Oferecer ao meio acadêmico uma ferramenta de simples uso e aplicação que 

permita identificar a percepção do impacto ambiental existente sobre determinada 

área objeto de observação ou estudo. 
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- Específicos: 

 - Qualificar a percepção do impacto ambiental sob o ponto de vista da 

REPARAÇÃO, seja ele inexistente, incipiente ou efetivamente reparador; 

 - Qualificar a percepção do impacto ambiental sob o ponto de vista da 

DEGRADAÇÃO, seja ele também inexistente, passível de reparação ou irreparável; 

 - Quantificar a percepção do impacto ambiental por meio da oferta de uma 

escala que permita comparação e análise entre os diferentes impactos submetidos à 

aplicação da ferramenta estabelecendo-se um INDICADOR da percepção do impacto. 

1.2. Problema: 

Os impactos ambientais normalmente são de elevada complexidade, o que dificulta a 

utilização de uma única régua de medição para todos os tipos de impactos, 

principalmente os de origem antrópica. A inexistência de um indicador que possibilite 

compor entradas comparativas compromete a análise e o estudo em escala adequada 

desses impactos.  

1.3. Justificativa:  

A utilização de medidas de tendência central, isto é, “um valor que representa uma 

entrada típica, ou central, de um conjunto de dados” (LARSON, 2008) se dá por conta 

da tendência de dados quantitativos se agruparem ao redor de um valor central.  

Os estudos acadêmicos e suas análises se pautam sobre essas e outras medidas de 

análise comparativa, daí propor uma ferramenta de simples uso e aplicação que 

permita identificar a percepção do impacto ambiental existente sobre determinada 

área objeto de observação ou estudo. 

1.4. Metodologia: 

O desenvolvimento da proposta desta dissertação foi objeto de discussão sobre qual 

rumo metodológico deveria ser adotado. A metodologia adotada foi a revisão literária, 

primando clarificar conceitos e suas formulações temporais para melhor embasar a 

proposta apresentada. 
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Naturalmente, sendo a bibliografia afeta ao tema ambiental significativa, sejam em 

livros ou trabalhos publicados e acervos de bibliotecas digitais de universidades 

consubstanciados em dissertações e teses de mestrados e doutorados, filtrar os 

conteúdos foi imperativo. Do levantamento inicial com aproximadamente 90 títulos 

entre livros, teses e dissertações 60 foram lidas e esgotadas e remeteram a outras, 

alvo do mesmo destino. Finalmente 38 referências são apresentadas neste projeto. 

Tais levantamentos e conceitos fornecem a condição necessária à composição do 

“plano de fundo” para este trabalho.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Impacto ambiental  

A legislação brasileira por intermédio da resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) nº 001, de 23 de janeiro de 1986 define: 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 

1986) 

Dieffy (1975) apud Queiroz (1999), afirma que impacto ambiental pode ser visto como 

“parte de uma relação de causa e efeito. Do ponto de vista analítico, o impacto 

ambiental pode ser considerado como a diferença entre as condições ambientais que 

existiriam com a implantação de um projeto proposto e as condições ambientais que 

existiriam sem essa ação". 

Logo, é possível afirmar-se que impacto ambiental é todo efeito no meio ambiente 

causado pelas alterações e/ou atividades do ser humano. Conforme o tipo de 

intervenção, modificações produzidas e eventos posteriores, pode-se avaliar 

qualitativa e quantitativamente o impacto, classificando-o de caráter "positivo" ou 

"negativo", ecológico, social e/ou econômico.  

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um dos instrumentos de avaliação de impacto 

ambiental, instituído no Brasil dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, através 

da resolução do CONAMA nº 001/86, de 23 de janeiro de 1986. Trata-se da execução, 

por equipe multidisciplinar, das tarefas técnicas e científicas destinadas a analisar, 

sistematicamente, por meio de métodos e técnicas de previsão dos impactos 

ambientais. O estudo realiza-se sob orientação da autoridade ambiental responsável 

que, por meio de instruções técnicas específicas, ou termos de referência, indica a 

abrangência do estudo e os fatores ambientais a serem considerados 
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detalhadamente. Tal estudo, por exemplo, é essencial para se obter o licenciamento 

ambiental para o funcionamento de um empreendimento ou uma ação humana. 

Todo projeto humano pode ser obrigado a realizar um estudo prévio de impacto 

ambiental (RAP – Relatório Ambiental Preliminar) e apresentar o respectivo Estudo 

(EIA), o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), os projetos de atividades utilizadoras 

de recursos ambientais consideradas de significativo potencial de degradação ou 

poluição, e as medidas mitigadoras (que em certos casos são obrigatórias). Nos casos 

mais complexos, que envolve muito espaço, muitos recursos, e pode atingir muitas 

pessoas, como na instalação de aeroportos ou hidrelétricas, o licenciamento 

ambiental pode necessitar de uma série de procedimentos específicos, inclusive da 

realização de audiência pública com os diversos segmentos da população interessada 

ou afetada futuramente pelo feito. 

O Quadro 1 sintetiza algumas das atividades antrópicas sujeitas a impactos 

ambientais. 

Quadro 1 - Atividades Modificadoras do Meio Ambiente sujeitas à Avaliação de Impacto Ambiental. 
FONTE: ALBUQUERQUE FILHO, 2002. 

ATIVIDADE MODIFICADORA OBSERVAÇÃO 

I. Rodovias Com duas ou mais faixas de rolamento 

II. Ferrovias 
Terminais de minérios, petróleo e produtos 

químicos 

III. Portos e Terminais 
Terminais de minérios, petróleo e produtos 

químicos 

IV. Aeroportos 
Conforme definido no inciso I, artigo 48. Decreto-

Lei número 32 (18/11/1966). 

V. Dutovias 
Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos 

coletores e emissários de esgoto 

VI. Linhas de Transmissão Voltagem acima de 230 Kv 

VII. Obras Hidráulicas para 

Exploração de Recursos 

Hídricos 

Barragens hidroelétricas com potência acima de 

10 MW; saneamento; irrigação; abertura de 

canais para navegação, drenagem e irrigação; 

retificação de cursos d´água; aberturas de barras 

e embocaduras; transposição de bacias; diques 
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VIII. Extração de Combustível 

Fóssil 
Petróleo, xisto e carvão 

IX. Mineração Inclui minérios 

X. Processamento de Destinação 

Final de Resíduos 

Resíduos sólidos domésticos e resíduos tóxicos 

ou perigosos 

XI. Usinas de Geração de 

Eletricidade 

Capacidade acima de 10MW. Independente de 

fonte primária. 

XII. Complexo de Unidades 

Industriais e Agroindustriais 
 

XIII. Distritos Industriais e Zonas 

Estritamente Industriais 
 

XIV. Exploração Econômica de 

Madeira e Lenha 

Áreas maiores que 100 há ou menores, em 

função da importância ambiental 

XV. Projetos Urbanísticos 
Acima de 100 há ou áreas consideradas de 

relevante interesse por órgão competente 

XVI. Atividades que usam Carvão 

Vegetal, Derivados ou 

Produtos Similares 

Para quantidades superiores a 10 t/dia 

XVII. Projetos Agropecuários 

Áreas maiores que 1000ha, ou menores, neste 

caso quando possui especificidade de 

importância ambiental 

Na sequência serão elencados os principais métodos de avaliação de impacto 

ambiental, segundo Tommasi (1994), Braga et al. (2005) e Moscardi (2009). São eles: 

 Método Ad-Hoc; 

 Método da Listagem de Controle; 

 Método da Matriz de Interações; 

 Método da Sobreposição de Cartas; 

 Método da Rede de Interação; 

 Método Modelos de Simulação; 

 Método Utilizado pela CETESB; 

 Método da Árvore Temporal Modificada. 
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Nas obras acima referidas podem ser encontrados seus conceitos, 

vantagens/desvantagens e vários estudos de caso. 

2.2. Sustentabilidade  

O Capítulo VI - Do Meio Ambiente - Art. 225, da Constituição Federal Brasileira 

(BRASIL, 1988) informa: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para a presente e futuras gerações.” Impossível se torna expor definições e conceitos, 

senão com o viés da visão antropocênica, afinal, são emissores humanos emitindo 

para receptores também humanos os relatos feitos. 

Ecólogos e ambientalistas são os primeiros a insistir no aspecto econômico da 

proteção da diversidade biológica. Deste modo, Edward O. Wilson escreveu, em 1992, 

que a biodiversidade é uma das maiores riquezas do planeta, e, entretanto, é a menos 

reconhecida como tal (la biodiversité est l'une des plus grandes richesses de la 

planète, et pourtant la moins reconnue comme telle) (WILSON, 2012). 

A maioria das pessoas vê a biodiversidade como um reservatório de recursos que 

devem ser utilizados para a produção de produtos alimentícios, farmacêuticos e 

cosméticos. Este conceito do gerenciamento de recursos biológicos provavelmente 

explica a maior parte do medo de se perderem estes recursos devido à redução da 

Biodiversidade. Entretanto, isso é também a origem de novos conflitos envolvendo a 

negociação da divisão e apropriação dos recursos naturais ao redor do planeta. 

O Clube de Roma, em uma tentativa de entender os reais impactos ambientais 

provocados pela ação humana, encomendou à uma equipe de pesquisadores do MIT 

– Massachusetts Institute of Technology, um estudo sobre a situação do meio 

ambiente. Esse relatório, denominado “Limites do Crescimento”, pregava a 

necessidade de frear o crescimento populacional e econômico.    

A Conferência de Estocolmo, em 1972, produziu as primeiras reflexões sobre os 

reveses da industrialização e conseguiu aprovar a Declaração sobre o Meio Ambiente 

Humano, documento que incluía 110 recomendações e 26 princípios. Um dos legados 

da Conferência de Estocolmo foi a construção de um organismo internacional para 
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debate da gestão ambiental — o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA).   

Em 1983, foi criada a Comissão Mundial para o Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(CMDMA), com um desafio quase intransponível pela frente: conciliar interesses 

econômicos e ambientais.  

Em 1987, na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, sob a liderança da primeira ministra da Noruega 

Gro Brundtland, produziu-se o relatório conhecido como “Nosso Futuro Comum” ou 

simplesmente Relatório Brundtland. 

Nesse relatório foi cunhada a expressão desenvolvimento sustentável, que pode ser 

entendido como “o desenvolvimento que permite o atendimento das necessidades das 

presentes gerações sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações 

futuras”, isto é, extrairmos do meio ambiente os recursos que necessitamos para 

nossa sobrevivência pensando nas gerações futuras. 

A edição de 1992 da mesma conferência das Nações Unidas, realizada no Rio de 

Janeiro, mais conhecida como Eco-92 marcou a adoção do conceito de 

desenvolvimento sustentável e gerou alguns produtos como a Agenda 21 e a 

Convenção sobre a Mudança do Clima. 

Em 2005 foi publicada a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, documento que 

promoveu, entre outras, as seguintes conclusões: a humanidade está fazendo um 

verdadeiro saque no banco dos ecossistemas globais, o que pode acarretar um 

colapso na capacidade do planeta de fornecer bens e serviços ambientais aos seres 

humanos, além disso as alterações feitas nos ecossistemas nos últimos cinquenta 

anos, aumentaram o risco de mudanças abruptas. 

2.3. Indicadores  

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, 

indicador é um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros, que indica, fornece 

informações ou descreve o estado de um fenômeno área/ambiente, com maior 

significado que aquele apenas relacionado diretamente ao seu valor quantitativo.  
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Já a European Environment Agency – EEA (Agência Europeia para o Meio ambiente), 

define os indicadores como sendo uma medida, geralmente quantitativa, que pode ser 

usada para ilustrar e comunicar um conjunto de fenômenos complexos de uma forma 

simples, incluindo tendências e progressos ao longo do tempo. 

A construção de indicadores amplos, como o Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH ou as Metas do Milênio possibilita comparabilidade internacional, estimulam 

iniciativas domésticas e orientam as ações de ajuda internacional aos países mais 

pobres. Geralmente, os valores considerados adequados ou satisfatórios para um 

indicador são estabelecidos por organizações internacionais. 

Os indicadores podem ser analíticos (constituídos de uma única variável: esperança 

de vida ao nascer, taxa de alfabetização, escolaridade média, etc.) ou sintéticos 

(quando resultantes de uma composição de variáveis, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH). 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras 

(PNUD, IPEA, FJP, 2014) o IDH reúne três dos requisitos mais importantes para a 

expansão das liberdades das pessoas:  

 Saúde: a oportunidade de se levar uma vida longa e saudável; 

 Educação: de ter acesso ao conhecimento, e 

 Renda: de poder desfrutar de um padrão de vida digno.  

Além da importância anteriormente citada, foi a facilidade de entendimento e de 

aplicação que o tornaram conhecido e adotado, conforme apresentado no mesmo 

Atlas: 

O IDH obteve grande repercussão mundial devido principalmente à sua simplicidade, 

fácil compreensão e pela forma mais holística e abrangente de mensurar o 

desenvolvimento. Transformando em um único número a complexidade de três 

importantes dimensões, o IDH tornou-se uma forma de compreensão e fomento da 

discussão e reflexão ampla sobre o significado do desenvolvimento humano para a 

sociedade. 
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Ainda que amplamente aceito e com o desdobramento em nível municipal, o IDH e o 

IDHDM desconsideram diferenciais de qualidade contidos nas variáveis consideradas. 

Referem-se à importância da existência dos índices frente ao fato de serem visíveis 

discrepâncias nesse sentido. Comparar níveis educacionais e de saúde de países de 

primeiro mundo, como uma Suécia, com a realidade brasileira soa, no mínimo, como 

leviano. Entretanto, nada mais natural e necessário. 

2.4. Reparação e degradação ambiental 

Sánchez (2008) conceitua degradação ambiental ou dano ambiental como qualquer 

alteração adversa das características do meio ambiente, o que representaria, em 

outras palavras, um impacto ambiental negativo. Ainda de acordo com esse autor, o 

agente causador da degradação ambiental é sempre o ser humano, pois pondera que 

os processos naturais não degradam ambientes, apenas causam mudanças. 

Sob a égide, a Lei 6.938/81 estabelece as definições para degradação de poluição: 

“Degradação Ambiental: É a alteração adversa, desfavorável das 
características do meio ambiente e,   
Poluição: É a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente:  
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas:   
c) afetem desfavoravelmente a biota;   
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos”. 

 

Segundo ainda essa legislação, poluidor representa a pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental. 

Segundo Sánchez (2008), a degradação refere-se a qualquer estado de alteração do 

meio ambiente, abrangendo qualquer um dos seus diferentes meios. Dessa forma, a 

expressão área degradada sintetiza o resultado final do dano, sua extensão e 

interfaces das modificações ocorridas nos seguintes meios componentes ambientais 

(Quadro 2). 
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Quadro 2 - Meios e componentes ambientais que podem ser degradados. Fonte: SANCHEZ, 2008. 

MEIO COMPONENTES 

BIÓTICO 
Fauna 

Flora 

FÍSICO 

Ar 

Água 

Solo 

ANTRÓPICO 

Saúde 

Segurança 

Bem-estar 

Atividades sociais 

Atividades econômicas 

Condições estéticas 

Condições sanitárias 

Da mesma forma que a poluição se manifesta a partir de um determinado patamar, a 

degradação ambiental pode atingir diferentes níveis de intensidade. A recuperação da 

área degradada pode ser espontânea ou exigir a necessidade de intervenções mais 

severas para retirada ou redução da fonte de perturbação (SÁNCHEZ, 2008). 

Ainda, de acordo com esse autor, a capacidade de um sistema natural se recuperar 

de uma ação negativa imposta por um agente externo, seja ele antrópico ou mesmo 

natural, é denominada de resiliência. No entanto, esse conceito não deve ser 

confundido com o de estabilidade, definida como sendo a capacidade de um sistema 

manter o estado de equilíbrio quando submetido a uma perturbação temporária. 

2.5. O antrópico 

O Princípio antrópico (CARTER, 1973), estabelece que qualquer teoria válida sobre o 

universo tem que ser consistente com a existência do ser humano. Em outras 

palavras, o único universo que podemos ver é o universo que possui seres humanos. 

Silva et al (2014) aponta que “Embora ainda não tenha sido formalmente definido 

como unidade da escala de tempo geológico, o termo Antropoceno já vem sendo 

largamente aplicado no mundo científico e foi adotado definitivamente pela mídia”. 

O mesmo autor ressalta ainda, no mesmo editorial que “A proposta do Antropoceno é 

de Stoermer e Crutzen, feita em 2000, considerando seu início na Revolução 
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Industrial, na Europa em torno do ano de 1800, considerando que as transformações 

antrópicas atingiram a escala planetária.”  

Ter-Stepanian, apresentou em 1989 a proposta do Tecnógeno (IAEG - International 

Association of Engineering Geology), ainda conforme Silva et al (2014).  

“... considerando o Holoceno como o começo do Tecnógeno, há cerca de 10.000 anos 

antes do presente, tendo como referência a Revolução Agrícola, a primeira revolução 

tecnológica, a ser concluído quando todas as paisagens naturais tiverem sido 

alteradas pela Humanidade.” 

Para Ter-Stepanian "... o desenvolvimento gradual durante os últimos milênios e o 

enorme crescimento durante este século, de um novo agente geológico anteriormente 

desconhecido, que cada vez mais influencia o curso de diversos processos 

geológicos. Este novo agente geológico é a atividade humana racional e irracional.“ 

(TER-STEPANIAN, 1983). 

Posteriormente escreveria: 

"Naturalmente, essa transição qualitativa muito importante não ocorreu ao 

mesmo tempo em todos os lugares. Ela começou há cerca de nove ou dez mil 

anos atrás, no início do Holoceno na faixa latitudinal alongamento através Norte 

da África e Sul da Ásia, e mais tarde se espalhou para Sul Europa e na América 

Central. Na escala de tempo geológico esta transição foi extremamente rápida. 

Densas florestas virgens foram cortadas e queimadas nesta faixa para o cultivo 

de cereais e criação de gado. Estes campos primitivos e pastagens deram 

parcialmente lugar as estepes, e mais tarde a semidesertos e desertos, devido 

à desertificação. Os seres humanos, em seguida, começaram a conquistar a 

natureza, tentando dominá-la e transformá-la de acordo com seu interesse.“ 

(TER-STEPANIAN, 1988) 

Para Peloggia (1998) apud Silva et al. (2014), baseado em Ab’Saber (1969), “... a ação 

antrópica é capaz de promover alterações no relevo e nas demais características 

fisiográficas da paisagem, bem como modificações na fisiologia desta e a criação de 

depósitos correlativos comparáveis aos quaternários.” 

Wilkinson (2005) confirma a tese dos humanos como agentes geológicos afirmando: 

“Os seres humanos movem cada vez mais grandes quantidades de rocha e 

sedimentos durante suas várias atividades de construção, e as taxas médias 

de perda de área plantada e solo podem ultrapassar em ordem de grandeza as 
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taxas de formação de novas áreas, mas valorizar a importância real dos seres 

humanos como agentes de erosão mundial exige conhecimento pré-histórico 

das taxas de denudação impostas em superfícies terrestres unicamente por 

processos naturais.” (WILKINSON, 2005)  

 E complementa: 

“Apesar de fluxos de sedimentos transportados por rios e as taxas de denudação em 

tempo profundo indicarem volumes de rochas do Phanerozóico da mesma ordem de 

grandeza, a erosão resultante da construção e práticas agrícolas é significativamente 

maior.” (WILKINSON, 2005) 

Em outro trecho, Silva et al (2014) ressaltam a importância da qualificação da ação 

antrópica como necessária para identificar e documentar os registros dessa mesma 

ação ao afirmar: 

“... observa-se na atualidade a ocorrência de diversos problemas ambientais 

urbanos, especialmente aqueles relacionados à qualidade do ar, das águas e 

do solo, a exemplo do assoreamento e contaminação dos cursos d’água pelo 

lançamento de resíduos sólidos e efluentes, e a degradação dos solos pela 

erosão antrópica acelerada, em áreas urbanas e rurais, devido à retirada da 

cobertura vegetal e às práticas inadequadas de uso e manejo do solo, 

sobretudo em atividades econômicas como agricultura e pecuária”. (SILVA at 

al, 2014) 

2.6. Qualificação das transformações 

Diferenciar as transformações geológicas promovidas pela ação da natureza, 

identificando e diferenciando, daquelas decorrentes da ação antrópica torna-se 

imperativo para que se possa qualificar corretamente a ação geológica inerente à 

transformação. 

2.6.1. Transformações Naturais 

As transformações naturais são associadas às consequências ditas desastrosas dos 

fenômenos naturais. Cabe dizer que põem ser lentas e graduais, como, por exemplo, 

a formação dos solos – metamórfico ou sedimentar – ou ainda a movimentação das 

dunas, estas por ação eólica.  

Os fenômenos naturais são mais conhecidos quando suas consequências são 

desastres, sejam eles aqueles decorrentes dos movimentos das placas tectônicas que 
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compõem a crosta terrestre (sismos) que, quando acontecem na superfície continental 

são denominadas de terremotos ou, quando ocorrem na superfície marítima, pelas 

manifestações apresentadas, são denominados maremotos.  

Podem ainda ser atmosféricos, decorrentes dos movimentos das massas de ar que 

em função da combinação das variações de sua velocidade de deslocamento com a 

variação da pressão atmosférica produz o ciclone, furacão ou tufão. Diferentes 

denominações para um mesmo fenômeno: trata-se de uma região de baixa pressão 

atmosférica, onde o ar relativamente quente se eleva e favorece a formação de nuvens 

e precipitação. E os tornados, uma coluna de ar que gira de forma violenta e 

potencialmente perigosa, estando em contato tanto com a superfície da Terra, como 

com uma nuvem. São dentre os fenômenos atmosféricos o mais intenso que se 

conhece. 

Há ainda as erupções vulcânicas – manifestação da expulsão ou extravasamento do 

magma das profundezas do planeta na superfície terrestre seja essa superfície 

continental ou submarina. 

As demais transformações naturais, desmoronamentos de encostas, inundações, 

tempestades, tsunamis, afundamentos de terra ou soerguimentos emanam direta ou 

indiretamente dos fenômenos anteriormente descritos.  

2.6.2. Transformações antrópicas 

Para Sanchez (2008), o agente causador da degradação ambiental é sempre o ser 

humano, pois pondera que os processos naturais não degradam ambientes, apenas 

causam mudanças. Fundamentados em afirmações como essa, cada vez mais 

referências a mudanças decorrentes da ação antrópica são relatadas em estudos dos 

mais diversos tipos. 

O termo por exemplo “paisagem antropizada” já encontra definição na enciclopédia 

livre Wikipédia onde é qualificada como: 

“Paisagem antropizada é uma paisagem que sofreu alterações pelo ser 

humano. Atualmente já não há nenhum ou quase nenhum lugar que não tenha 

havido intervenção humana, pois a poluição atmosférica já existe em todo o 

mundo. No entanto, ainda há paisagens que não tem nenhuma construção feita 
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pelo ser humano ou nenhum objeto feito pelo homem. Então uma paisagem 

humanizada é uma paisagem que contém elementos humanos, ao contrário da 

paisagem natural que só tem elementos naturais.” 

(WIKIPEDIA) 

Olivencia e Sanchez (2006) apresenta como elementos da paisagem os elementos 

naturais e os elementos antrópicos, conforme apresentado na Figura 1 abaixo: 

Figura 1- Elementos da Paisagem – Fonte: Olivencia e Sanchez (2006) 

 

Para a Geografia, espaço geográfico é o locus da atividade humana. Santos (1997) 

define Espaço como relação, vida, valores, a esfera dos objetos e a paisagem, a 

esfera das formas. Já Lynch (1999) afirma que os espaços “são mutáveis e 

transcendem à escala do local, pela grande variedade de atores que circularam e 

atuaram ao longo da história dos lugares. Os elementos móveis, as pessoas e as 

atividades de uma cidade são tão importantes quanto as partes físicas.”  

Alterações na paisagem decorrentes da ação antrópica são cada vez mais constantes 

no planeta. A inexorável consequência da ação desse agente geológico. A capital 

federal, Brasília, é um exemplo claro da ação antrópica.  

Num curto espaço de tempo, aproximadamente quatro anos, tempo considerado 

desprezível no contexto geológico, a alteração da paisagem se destaca de forma 

inquestionável.  

A Figura 2 apresenta 4 momentos distintos dessa transformação, caracterizantes dos 

efeitos da transformação antrópica. 
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De acordo com Ter-Stepanian (1988): 

“A taxa de industrialização e transformação tecnogênica da superfície da Terra 

é evidente a partir da seguinte comparação: a área ocupada por edifícios, 

estradas e outras estruturas de engenharia equivale agora a 4% da terra seca 

total e será composta de 15% no final dos anos 2000.” (TER-STEPANIAN, 

1988) 

 

2.7. Percepção:  

Segundo PALMA (2005), percepção ambiental deve ser entendida como a interação 

do indivíduo com seu meio por meio dos órgãos do sentido. Ressalta que:  

“Para que possamos realmente PERCEBER, é necessário que tenhamos 

algum interesse no objeto de percepção e esse interesse é baseado nos 

conhecimentos, na cultura, na ética, e na postura de cada um, fazendo com 

que cada pessoa tenha uma percepção diferenciada para o mesmo objeto. A 

percepção apresenta sempre um objeto externo, que é a qualidade dos objetos 

percebidos pelos sentidos. É importante ressaltar que a nossa percepção não 

só é feita com aquilo que as sensações lhe trazem, mas também com aquilo 

que as representações coletivas lhes impõem. (PALMA, 2005); 

Segundo Maturana & Varela, citados em Capara (1999), apud Palma (2005): “O 

mundo que todos veem não é o mundo, mas um mundo, que criamos juntamente com 

outras pessoas. Onde esse mundo humano tem por elemento central o nosso interior 

Figura 2 -  Transformações Antrópicas – Brasília – Fonte: autor 
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de pensamentos abstratos, conceitos, crenças, imagens mentais, intenções e 

autoconsciência”. 

 Os sentidos humanos conhecidos são o olfato, a audição, a visão, o paladar e o tato. 

Ainda que comum a todos os seres humanos, o que favorece uma mesma percepção 

comum, coexiste também diferentes graus de percepção, o que pode ser atribuído a 

habilidades naturais dos indivíduos, decorrentes de suas bases culturais ou de 

treinamentos específicos, possibilitando aprimorar a percepção de cada um dos 

sentidos, isoladamente ou combinados entre si. 

Dada a capacidade e abrangência do campo visual, a VISÃO se destaca em relação 

aos demais sentidos, o que vem a caracterizar o ser humano como sendo 

predominantemente visual. Por meio da visão captam-se impressões luminosas, 

formas, dimensões e cores dos objetos e paisagens. 

A AUDIÇÃO nos capacita a interpretar ondas sonoras em uma ampla gama de 

frequências. A captação do som se dá por meio de uma sequência de transformações 

de energia: sonora, mecânica, hidráulica e por fim elétrica. O ser humano não 

consegue inibir a percepção auditiva. Esta ocorre independentemente da vontade do 

indivíduo. 

O OLFATO compreende o mundo dos odores. Os seres humanos utilizam uma 

membrana olfativa situada internamente no alto do nariz a qual capta a presença de 

substâncias químicas no ar. Os registros olfativos nos seres humanos são associados 

a lembranças e recordações. Assim como a audição o ser humano não consegue inibir 

a percepção olfativa. O que ocorre com maior frequência é a acomodação da 

membrana olfativa às substâncias presentes no ar. 

O PALADAR ou sentido gustativo ocorre por conta de estímulos químicos  existentes 

nos alimentos que são captados por receptores denominados papilas gustativas 

localizadas na língua. Uma forte concentração de substâncias químicas no ar também 

pode estimular os receptores do sentido gustativo. 

O maior órgão humano, a pele, proporciona ao ser humano captar grande informação 

sobre o meio que o cerca. Isso ocorre por conta dos diversos mecanorreceptores 

existentes na pele, os quais são responsáveis pelo TATO.  
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Os mecanismos responsáveis pelo tato estão na segunda camada da pele, a derme. 

Outros receptores são organizados em forma de corpúsculos, células especializadas 

que podem ser mecanorreceptores ou termoreceptores. Os mecanorreceptores são 

responsáveis pela percepção do toque: percepção de pressões de frequência 

diferente; percepção de movimentações e pressões leves; percepção de pressões. 

Estão presentes em grande número na ponta dos dedos; Percepção de distensões na 

pele. Já os termorreceptores são responsáveis pela percepção do calor e do frio, e 

reagem de acordo ao estimulo externo, seja ele frio ou quente. 

Cabe ao cérebro humano interpretação dos diferentes estímulos: Luz, sabor, som, 

calor, odor, temperatura ou pressão entre outros são captados pelos órgãos dos 

sentidos e são transmitidos através dos nervos sensoriais. As sensações são 

decodificadas no cérebro. 

Segundo Kant (2003) “não vemos a realidade como ela é, mas como nós somos”. 

Utilizamos o sentido seletivo, segundo interesses, pensamentos, estados da alma, 

expectativas do futuro e atendendo ao sentido do prazer. Enquanto que para 

Aristóteles existe uma relação de identidade potencial entre o sujeito que sente e o 

objeto percebido, gerando uma espécie de simbiose entre o sujeito e o objeto. 

Para Palma (2005),  

“a percepção ambiental, sendo usada como um instrumento de educação 

ambiental poderá ajudar na defesa do meio natural, pois ela aproxima o 

Homem de sua verdadeira “casa”, a natureza, despertando-o para o cuidado e 

o respeito para com a Terra. Com isso podemos ter a qualidade de vida pra 

todos e para as novas gerações”. (PALMA, 2005) 
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3. INDICADOR BUDA 

Pretende o Indicador BUDA ser uma ferramenta de estudo, por meio da identificação 

da percepção dos impactos ambientais antrópicos. Ao atuar como uma primeira régua 

ou escala de mensuração e qualificação desse impacto oferece uma proposta de fácil 

implementação, uso e entendimento que poderá servir como base fundamentadora 

acadêmico-científica válida para melhor orientar estudos e futuras ações antrópicas 

sustentáveis, minimizando, por meio da conscientização, os efeitos danosos dessas 

mesmas ações. 

Conforme inicialmente apresentado, o nome Buda associado ao indicador decorre da 

proposta contida na mensagem de Siddhartha Gautama, o Buda, que propõe o 

entendimento de que “o equilíbrio entre as coisas é o objetivo maior que todos 

devemos procurar alcançar para uma vida em harmonia, homem e natureza”. 

3.1. A matriz BUDA 

A ação antrópica é inexorável se não agora, num futuro próximo. A adjetivação de 

“paraíso” a regiões inóspitas ou não afetadas por essa ação, não se aplica ao 

significado de lugar onde se pode viver harmonicamente e sem conflitos, senão, como 

suportar a ausência de condições básicas ao convívio humano? A sobrevivência 

humana, enquanto espécie é prioritária a qualquer preservação seja ela biótica ou 

abiótica. 

O desenvolvimento e aprimoramento humano fez da espécie humana aquela que tem 

evoluído no tempo, aprimorando seu grau de adaptabilidade, distribuída e ocupando 

todos os recantos do planeta sem distinção das condições adversas do relevo ou do 

clima. 

O grande contraste social e econômico distancia o ser humano da condição de 

cidadão e do conhecimento ecológico. Um caminho importante é a educação: para a 

formação da consciência ecológica, para a vida em harmonia com a natureza e para 

a convivência solidária entre as pessoas. 

Na prática podemos fazer muitas coisas, como economizar água tratada, utilizar 

menos detergente, jogar o lixo no lugar certo, plantar árvores, respeitar o ciclo da 
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água, usar a água limpa com economia, gastar somente o necessário, denunciar as 

empresas que poluem, denunciar ocupações clandestinas que estejam despejando 

esgoto e lixo nos mananciais, cobrar dos governantes a criação e cumprimento de leis 

que protejam a natureza, etc. 

Conscientizar a população para as questões ecológicas é importante para a conquista 

de um futuro sustentável, mas também impõe romper o paradigma atual do consumo 

como caminho para a satisfação, deslocando esse conceito para um novo paradigma, 

uma vez que o paradigma atual tenha se tornado incapaz de atender a necessidade 

dos fatos novos de um modo mais satisfatório. 

Do mesmo modo que os economistas simplificam seu modo de pensar para analisar 

um determinado segmento econômico, concentrando suas análises em duas variáveis 

– a quantidade e o preço – servindo essas como base para importantes Leis da 

Economia como a Lei da Demanda e a Lei da Oferta, a matriz BUDA propõe a 

contraposição de forma também simples e direta da ação antrópica que pode ser 

simplificada em ações degradadoras e ações reparadoras, ainda que a Lei 6.938/81 

diferencie em suas definições degradação de poluição e, apesar de todo o viés 

antropocêntrico presente.  

O propósito do indicador BUDA é qualificar o impacto ambiental antrópico na natureza. 

Para fazê-lo o indicador BUDA classifica o impacto ambiental existente a partir do 

entendimento que a ação antrópica pode ser uma ação degradadora ou uma ação 

reparadora da natureza. 

Apresenta-se aqui a proposta de que a ação degradadora pode ser atribuída a toda 

as transformações antrópicas registradas ao longo do tempo, sem a preocupação com 

os consequentes impactos ou com a conjunção de qualquer ação, ainda que 

incipiente, em prol de reparação ou atenuação desse mesmo impacto, ressalvando 

que esse tempo deva ser considerado no contexto contemporâneo. Não se pretende 

aqui considerar o tempo geológico dessas transformações.  

Pode-se denominar essas transformações como “o Tecnógeno em ação”, isto é, a 

ação antrópica básica, aquela que é natural do ser humano. 
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Já a ação reparadora antrópica pode ser denominada como “o Tecnógeno em 

evolução”, onde a ação antrópica é definida acoplada a uma ação reparadora ou a 

ação é essencialmente a reparação ou recuperação de uma degradação. Encontra-

se aqui a ação sustentável, dentro do que preconiza o Relatório Brundtland. 

Estruturar um indicador de impacto ambiental não seria possível sem uma natural 

evolução de seu conceito e aplicação. É imperativo um primeiro passo, um ponto de 

partida, preferencialmente simples em seu entendimento e aplicação. 

A matriz aqui apresentada é composta a partir do estabelecimento de quatro níveis 

correlacionados, equivalentes e contrapostos. Isto é, os níveis associados à ação 

reparadora, aos quais são atribuídos a condição de ação positiva e os níveis 

associados à ação degradadora, a esses são atribuídos a condição de ação negativa. 

Os níveis associados qualificam o tipo da ação, que pode ser: nula, baixa, média e 

intensa no caso da degradação e, nula, baixa, média e elevada no caso da reparação. 

As nomenclaturas para os tipos de ação dos extremos diferenciam-se no intuito de 

mais facilmente identifica-los – intensa no caso da degradação e, elevada no caso da 

reparação. 

Pode-se atribuir valores a cada nível. Os níveis da ação antrópica reparadora, 

positivos portanto, tem valores no intervalo de zero a três – 0, 1, 2 ou 3. Já os níveis 

da ação antrópica degradadora, negativos, tem valores no intervalo de zero a menos 

três – 0, -1, -2 ou -3.  

A intersecção entre cada tipo da ação antrópica resultado de uma simples operação 

matemática de adição-subtração (em função dos valores atribuídos) permite o 

entendimento imediato da qualificação do impacto ambiental antrópico na natureza. 

A seguir é apresentada a representação gráfica dessa contraposição. 
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Quadro 3 - Matriz BUDA - Fonte: Autor  

B U D A 
REPARAÇÃO 

NULA BAIXA MÉDIA ELEVADA 

0 1 2 3 

D 

E 

G 

R 

A 

D 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

NULA 

 

0 0 1 2 3 

 

BAIXA 

 

- 1 -1 0 1 2 

 

MÉDIA 

 

- 2 -2 -1 0 1 

ALTA - 3 -3 -2 -1 0 

Para ser fácil sua aplicabilidade, um quadro identificador de como reconhecer e 

atribuir valores é apresentado a seguir. Grosso modo, visto que não se pretende aqui 

esgotar, mas simplesmente fundamentar o desenvolvimento do indicador, 

estabeleceu-se patamares amplos, contudo, de compreensão imediata, para cada tipo 

de ação degradadora ou reparadora, permitindo ao mais simples cidadão interessado 

em qualificar o impacto ambiental antrópico percebido, associado a uma região ou 

espeço geográfico, fazê-lo sem o auxílio de muita informação ou aprimorado estudo. 

Os significados dos níveis das ações antrópicas, bem como alguns exemplos de suas 

interpretações são apresentados no Quadro 9.  
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Quadro 4 - Significado dos níveis associados à ação antrópica – Fonte: Autor 

AÇÃO 
NÍVEL DA 

AÇÃO 
SIGNIFICADO DA AÇÃO 

VALOR DA 

AÇÃO 

D 

E 

G 

R 

A 

D 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

NULA 

 

Ação antrópica inexiste. Não há nenhuma ação de 

degradação antrópica associada à área observada. 

Exemplo: regiões desabitadas. 

0 

(ZERO) 

 

BAIXA 

 

Há no mínimo uma ação antrópica identificada. Alguma 

ação antrópica degradadora pode ser percebida (por meio 

de cada um dos 5 sentidos humanos sabidos, 

isoladamente ou em conjunto) na área observada. 

Exemplo: descarte de lixo, trilhas, ardência nos olhos, mau 

cheiro, ruídos elevados, etc. 

- 1 

 

MÉDIA 

 

Existe uma intervenção antrópica clara (ação de 

engenharia), isto é, alguma construção e/ou ocupação 

antrópica está evidente. Exemplo: barraco, desmatamento, 

cultivo da terra, etc. 

- 2 

 

ALTA 

 

Ação antrópica inquestionável. Transformação do 

ambiente evidente. Exemplo: cidade, represa, queimadas, 

estradas e rodovias, etc. 

- 3 

R 

E 

P 

A 

R 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

NULA 

 

Ação antrópica existe e nada é feito. 
0  

(ZERO) 

 

BAIXA 

 

Um mínimo de ação reparadora pode ser identificada na 

região. Exemplo: coleta de lixo, outros meios de 

cerceamento do aumento da ação degradadora que não 

requeiram obras (Vigilância, fiscalização, etc). 

1 

 

MÉDIA 

 

Ação reparadora é identificada à região. Exemplo: estação 

de tratamento de água, esgoto canalizado, EIA/RIMA, 

coleta seletiva do lixo, etc. 

2 

 

ALTA 

 

Ação de reparação com reconhecimento inquestionável. 

Exemplo: despoluição, aplicação de processos de 

recuperação e renovação da biosfera, etc. 

3 

O que fica evidente nessa tabela é o fato de não haver a possibilidade de um convívio 

harmônico, ou seja, a ação antrópica sempre promoverá um impacto, ainda que de 

baixa intensidade.  
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“Para ser aceita como um paradigma”, escreveu Kühn (1962), “uma teoria precisa 

parecer melhor do que suas competidoras, mas não precisa – e, na verdade, nunca o 

faz – explicar todos os fatos com os quais ela se defronta”. 

Gaddis (1991), também observou inteligentemente que “encontrar seu próprio 

caminho num terreno pouco conhecido geralmente requer algum tipo de mapa. A 

cartografia, como a própria cognição, é uma simplificação necessária que permite ver 

onde estamos e para onde estamos indo”. 

3.2. A modelagem de um indicador 

O desafio proposto com o Indicador BUDA é oferecer um novo paradigma que permita 

ao ser humano qualificar áreas e regiões a partir de uma simples correlação entre a 

reparação e a degradação decorrente de eventual ação antrópica.  

Como qualificar a ação, os níveis de degradação ou reparação, ainda estão por ser 

melhores definidos. A princípio, o que se espera é um entendimento consensual, algo 

emanado a partir da observação simples e direta por meio das respostas sensíveis a 

um ou mais dos cinco sentidos humanos conhecidos, isto é, a percepção humana 

sobre o eventual impacto ambiental antrópico existente na área observada.  

A percepção decorre da resposta que o cérebro fornece em decorrência dos diferentes 

estímulos aos quais os seres humanos são submetidos. Para dar início ao processo 

de modelagem a alternativa proposta é orientar a percepção por meio da busca de 

respostas que estimulem os sentidos. E, identificar na Matriz BUDA suas correlações: 

Há uma ação antrópica? Seu tipo é reparador ou degradador? Seu nível é nulo, baixo, 

médio ou intenso/elevado? 

A modelagem matemática ou a aplicação cotidiana poderá melhor definir e consagrar 

uma escala de equivalência que relacione e posteriormente agrupe cada uma das 

ações antrópicas, proporcionando uma tabela de fácil relacionamento entre as ações 

e a escala do Indicador BUDA. 
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3.3. Aplicação 

A aplicabilidade do indicador deve ser simples para que sua aceitação e uso se dê de 

forma ampla e efetiva. O que se espera, num primeiro momento, é o uso, do bom 

senso. 

Nessa dissertação destacam-se dois casos para exemplo de aplicação. Um primeiro 

exemplo para essa aplicação é a qualificação da região afetada antropicamente na 

serra da Cantareira por conta das obras do rodoanel Mário Covas, em seu trecho 

norte. Outro será a aplicação sobre a área da Bacia Hidrográfica do Córrego Taquara 

do Reino, Município de Guarulhos (SP). 

A aplicação do indicador BUDA pode ser realizada a partir das seguintes três 

questões: 

a) Existe uma ação antrópica na região?  

b) Essa ação é degradadora? Em que nível?  

c) Existe uma ação reparadora associada? Em que nível? 

Para responder às questões toma-se por base o apresentado na Quadro 9 - 

Significado dos níveis associados à ação antrópica, e inicia-se a análise a partir da 

degradação identificada para posteriormente promover a análise da ação reparadora 

associada e, por fim conclui-se, a partir dos resultados obtidos – valor da ação 

degradadora mais ou menos o valor da ação reparadora que resulta no valor do 

indicador BUDA – a respectiva qualificação do impacto. 

3.3.1. Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 

De acordo com a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, empresa de economia 

mista fundada em 1969, cujo principal acionista é o Governo do Estado de São Paulo, 

o trecho norte do Rodoanel Mario Covas “desenvolve-se a partir do final do Trecho 

Leste, entre o trevo de interseção com a Rodovia Presidente Dutra e Av. Raimundo 

Pereira de Magalhães (início do trecho Oeste), interligando com o Aeroporto 

Internacional de Guarulhos e a Rodovia Fernão Dias.” (DERSA, 2014). 
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Figura 3 - Mapa do Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte. Fonte: DERSA 

 

A mesma DERSA informa ser uma obra que promoverá os seguintes benefícios: 

• Desviar e distribuir o tráfego de passagem, sobretudo de caminhões, para o entorno 

da região metropolitana de São Paulo, principalmente na ligação Norte e Sul do País, 

melhorando o fluxo nas marginais tendo como consequência a melhoria do trânsito 

dos veículos de transporte coletivo e individual; 

• Permitir o acesso mais ágil ao Porto de Santos; 

• Redefinir a plataforma logística de transportes da região metropolitana de São Paulo 

de radial para anelar; 

• Diminuir o tempo gasto nos congestionamentos, os gastos com combustível e, 

consequentemente, a emissão de poluentes; 

• Redução de 23% do VDM (volume diário médio) de caminhões na marginal Tietê, o 

que representa 17.000 caminhões por dia (conclusão da obra); 

• Redução de 6% a 8% da emissão de CO2 veicular (gases de efeito estufa) na região 

metropolitana de São Paulo – Rodoanel como um todo (fonte: Avaliação Ambiental 

Estratégica do Rodoanel).” (DERSA, 2014) 

A obra possui ainda, por conta da legalidade associada, os respectivos: Estudo de 

Impacto Ambiental/Relatório do Impacto Ambiental – EIA/RIMA. No primeiro seus 
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Volumes VI e VII tratam respectivamente da avaliação dos impactos e das 

proposições de ações preventivas, mitigadoras ou compensatórias. No segundo, o 

RIMA expõe a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, 

e o grau de alteração esperado. 

Moledo et al (em preparação) no estudo “Impactos ambientais relativos à implantação 

do Rodoanel, Trecho Norte, na Bacia Hidrográfica do Tanque Grande, município de 

Guarulhos, São Paulo” apresentam a identificação dos impactos ambientais reais 

potenciais das obras e que constam nos Quadros 6 e 7. 

O estudo e seus quadros são detalhados e profundos em suas abordagens, resultado 

de levantamentos e pesquisas desenvolvidas com esse propósito. Assim, para a etapa 

do processo de implantação do Rodoanel, diversos impactos diretos são identificados 

e qualificados como reais, tais como erosão, escorregamento e compactação do solo, 

ou potenciais como contaminação do solo, qualidade do ar e inundações. Para a etapa 

de funcionamento, relaciona potencial redução de espécies, poluição do ar e 

alterações da paisagem, entre outros impactos. 

O estudo de Moledo et al (em preparação) requer o envolvimento de uma equipe 

qualificada e de tempo para o desenvolvimento dos levantamento de campo e 

respectivas análises aprofundados para que então produza resultados, como é de se 

esperar.  

Já a proposta do indicador BUDA propõe algo mais imediato e acessível ao cidadão 

mediano, cuja capacidade de entendimento seja decorrente da interpretação de sua 

percepção em relação ao significado dos níveis da matriz BUDA associados à ação 

antrópica (Quadro 9). 

Não se pretende uma comparação de métodos mas, antes porém, fornecer a 

possibilidade de que sejam realizados inúmeros levantamentos de percepção do 

impacto ambiental antrópico, identificando situações que talvez devessem ser objeto 

de estudos mais aprofundados, permitindo melhor orientar a aplicação de recursos 

temporais e financeiros, bem como evitar eventuais desperdícios. 
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Assim, promovendo-se a aplicação do modelo do indicador BUDA de impacto 

ambiental, parte-se das questões chave a serem respondidas, conforme: 

Perguntas: 

a) Existe uma ação antrópica na região?  

b) Essa ação é degradadora? Em que nível?  

Resposta à pergunta “a”: Sim, existe uma intervenção antrópica clara (ação de 

engenharia).  

Resposta à pergunta “b”: Se existe uma intervenção antrópica clara, logo, de acordo 

com os significados dos níveis associados à ação antrópica na matriz do indicador 

BUDA, há uma ação degradadora de nível médio associada à região.  

Prosseguindo-se à análise:  

c) Existe uma ação reparadora associada? Em que nível? 

Resposta à pergunta “c”: Não há somente a degradação. Sabe-se que uma obra 

rodoviária do nível de um rodoanel impõe aos relatórios ambientais – EIA/RIMA – 

devidamente aprovados e associados à ação degradadora, o que remete à existência 

de uma ação reparadora, que pelas regras legais estabelecidas, uma vez aprovadas 

e em sendo implantadas podem ser qualificadas, de acordo com os significados dos 

níveis associados à ação antrópica na matriz do indicador BUDA, como sendo ação 

reparadora de nível médio, já que existe e será aplicada as reparações previstas no 

relatório EIA/RIMA.  

Transpondo para a matriz BUDA a qualificação da ação degradadora obtém um valor 

atribuído de menos dois (-2) e um valor atribuído de dois (2) à qualificação da ação 

reparadora. 
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Quadro 5 - Indicador BUDA - Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte - Fonte: Autor 

B U D A REPARAÇÃO 

NULA BAIXA MÉDIA ELEVADA 

0 1 2 3 

D 

E 

G 

R 

A 

D 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

NULA 

 

0 0 1 2 3 

 

BAIXA 

 

- 1 -1 0 1 2 

 

MÉDIA 

 

- 2 -2 -1 0 1 

ALTA - 3 -3 -2 -1 0 

Logo, o resultado obtido é um esplendoroso zero (0), cuja leitura e interpretação pode 

assim ser feita: 

“A região da Cantareira afetada pela inserção do anel rodoviário Mário Covas 

apresenta o nível zero no indicador BUDA sendo sua obtenção fruto de uma ação 

degradadora média contraposta a uma ação reparadora média”. 

O resultado é extremamente adequado, já que o que se espera de uma ação 

governamental é que os impactos sejam reparados. Não se pretende aqui questionar 

a qualidade e a efetiva aplicação do EIA/RIMA afeto à obra do Rodoanel. Essa ação 

cabe à sociedade que deve ou não exercer sua ação no intuito de que esses estudos 

e aplicações surtam o efeito reparador desejado, o que espera-se que venha 

acontecer num futuro próximo.  

Para fins desta dissertação, de fundamentação para o desenvolvimento do indicador 

da qualificação do impacto ambiental antrópico na natureza, a análise é procedente e 

definitiva. Existe uma degradação evidente e a respectiva ação reparadora legal. 
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3.3.2. Córrego Taquara do Reino 

Outro exemplo a ser considerado são as transformações registradas na região do 

Córrego Taquara do Reino em Guarulhos/SP.  

O Estudo de Urbanização em Áreas de Risco a Escorregamentos nos Loteamentos 

do Recreio São Jorge e Novo Recreio, Região Do Cabuçu, Guarulhos (SP), Brasil, 

desenvolvido por SATO et al (2008) apresenta o levantamento fotográfico da bacia do 

córrego Taquara do Reino com imagens do período compreendido ente 1970 e 2007, 

onde é evidente a ocupação humana e as consequentes transformações antrópicas 

decorrentes, conforme Figura 3 a seguir: 

Figura 4 - Evolução da ocupação urbana da micro bacia Taquara do Reino. Fonte: SATO (2008) 

Moledo et al (em preparação) no estudo “Impactos ambientais relativos à implantação 

do Rodoanel, Trecho Norte, na Bacia Hidrográfica do Tanque Grande, município de 

Guarulhos, São Paulo.” oferecem a identificação dos impactos ambientais decorrentes 

da ação de engenharia antrópica, conforme Quadro 6 e Quadro 7: 
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Quadro 6 - Apresentação de identificação de impactos ambientais reais e potenciais das obras do 
rodoanel – Fase de implantação do empreendimento. Fonte: Moledo et al (em preparação) 

ETAPA DO 
PROCESSO 

MEIO 

ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Atividades Impacto Direto 
Situação 
(Real ou 

Potencial) 

Atividades 
do Processo 
de 
Implantação 
do Rodoanel 

FÍSICO SOLO  Terraplanagem 

 Obras de 
drenagem 

 Instalação de 
pontes e 
viadutos 

 Pavimentação  

 

EROSÃO - A movimentação de solo 
tende a intensificar o processo 
erosivo ao desestruturar solos e ao 
expor seus horizontes mais 
suscetíveis à erosão. Esta alteração 
se manifesta na forma de erosão 
laminar mais intensa, ravinas e 
boçorocas, nas áreas escavadas, 
aterros e bota-foras.  

ESCORREGAMENTO - A 
multiplicação, a desestruturação dos 
materiais e sua acumulação, 
particularmente em terrenos 
inclinados, modificam a geometria 
da encosta e, também a resistência 
mecânica do solo ou rocha, a favor 
da aceleração do processo 
escorregamento.  

COMPACTAÇÃO DO SOLO - A 
movimentação de máquinas e 
equipamentos afetam diretamente 
na permeabilidade do solo, 
refletindo nos mecanismos de 
infiltração, escoamento subterrâneo 
e capilaridade.  

Real 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO - 
Existe o potencial de contaminação 
das águas superficiais por outras 
substâncias químicas, tais como, 
óleos, graxas, combustíveis das 
máquinas, etc. 

Potencial 

ÁGUA ASSOREAMENTO DE CORPOS 
D´ÁGUA - O processo deposição de 
sedimentos ou partículas em corpos 
d’água está condicionado, em 
grande parte, à quantidade de 
materiais de aporte liberados 
através do processo erosão pela 
água e, se for o caso, à vazão de 
cursos fluviais. A Intensificação 
provoca o assoreamento de corpos 
d’água. 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA 
ÁGUA - Além de particulados (solo e 
rochas) que afetam diretamente 
características como a turbidez, 
também existe o potencial de 
contaminação das águas 
superficiais por outras substâncias 
químicas, tais como, óleos, graxas, 
combustíveis das máquinas, etc.  

Real 

AR ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO 
AR - A movimentação de máquinas 
e equipamentos geram emissões de 
gases dos motores a combustão e 
particulados (poeira). 

Potencial 

BIÓTICO FAUNA REDUÇÃO DE ESPECÍES - A 
retirada da vegetação e atividades 

Real 
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de terraplanagem provocam 
alterações nos corredores 
ecológicos e nas áreas de 
alimentação e procriação de 
espécies nativas, também ocorre o 
afugentamento de animais e o 
aumento do risco de atropelamento 
de animais. A fauna aquática 
também pode ser afetada pelas 
alterações na qualidade da água.  

FLORA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - A 
redução da cobertura de vegetação 
da área diretamente afetada, com 
risco de supressão de espécies 
protegidas e/ou em listas de ameaça 
de extinção. 

Real 

ANTRÓPICO PAISAGEM ALTERAÇÕES DA PAISAGEM - 
Mudanças do relevo e da vegetação 
gerando impactos visuais, podendo 
gerar demandas / mobilização de 
partes interessadas. 

Real 

ECONOMIA EMPREGO E RENDA - Melhoria do 
padrão de acessibilidade de 
atividades econômicas; geração de 
empregos diretos e indiretos; e 
descentralização da oferta de 
emprego. 

Potencial 

QUALIDADE 
VIDA 

INUNDAÇÕES - Alterações das 
características geométricas e de 
cobertura do terreno que, 
dependendo da extensão, da 
situação no contexto da bacia de 
captação e das características 
resultantes da alteração nos 
processos escoamento das águas 
em superfície, erosão e deposição 
de sedimentos, podem contribuir 
expressivamente para a 
intensificação do processo 
inundação de áreas deprimidas 
associadas a cursos d’água. 

ALTERAÇÕES DA ROTINA DAS 
COMUNIDADES VINHAS -  
Ocorrências de incômodos quanto à 
interrupção ou alteração do tráfego 
local, interrupções de serviços 
públicos. 

ALTERAÇÕES DO MODO DE 
VIDA - Ocorrência de 
desapropriações e relocação de 
famílias. 

Potencial 

Quadro 7 - Apresentação de identificação de impactos ambientais reais e potenciais das obras do 
rodoanel – Fase de operação do empreendimento. Fonte: Moledo et al (em preparação) 

ETAPA DO 

PROCESSO 
MEIO 

ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Atividades Impacto Direto 

Situação 

(Real ou 

Potencial) 

Operação e 

Funcionamento 

do Rodoanel 

FÍSICO SOLO 

Uso e 

ocupação do 

solo 

ADENSAMENTO DEMOGRÁFICO 

– aumento da oferta de 

empreendimentos imobiliários 

(formação de novo bairros com 

zoneamento misto, ou de uso 

Potencial 
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industrial), potencializando o 

aumento de consumo de recursos 

naturais, bem como a necessidade 

de implantação de novos 

equipamentos públicos para 

suportar a necessidade de 

desenvolvimento social, por 

exemplo, infraestrutura de 

distribuição de água e coleta de 

esgoto; escolas; creches; parques 

clubes; etc. Em áreas já 

consolidadas ainda não se observa 

tais impactos 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO - 

Existe o potencial de contaminação 

do solo por resíduos residenciais e 

industriais, bem como por outras 

substâncias químicas, tais como, 

óleos, graxas, combustíveis das 

máquinas, etc. 

Potencial 

ÁGUA 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA – A partir do adensamento 

demográfico existe o potencial de 

contaminação das águas 

superficiais a partir do lançamento 

indevido de esgoto, principalmente 

residencial. 

Potencial 

AR 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO 

AR – A Intensificação do trafego de 

veículos na rodovia e nos bairros 

adjacentes oriundo do adensamento 

demográfico geram emissões de 

gases dos motores a combustão e 

particulados. 

Potencial 

BIÓTICO 

FAUNA 

REDUÇÃO DE ESPECÍES - A 

fragmentação dos remanescentes 

de vegetação provoca a redução do 

fluxo gênico de espécie, bem como 

o isolamento de populações de 

animais silvestres. Também ocorre o 

afugentamento de animais e o 

aumento do índice de atropelamento 

de animais, gerado pelo tráfego de 

veículos. 

Potencial 

FLORA 

SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO – A 

fragmentação dos remanescentes 

florestais é um impacto extensivo e 

permanente nos casos de 

implantação de rodovias. 

Potencial 

ANTRÓPICO 

PAISAGEM 

ALTERAÇÕES DA PAISAGEM - 

Mudanças do aspecto das 

localidades a partir do adensamento 

demográfico e na instalação de 

atividades industriais e comerciais 

nas áreas adjacentes à rodovia.  

Potencial 

ECONOMIA 

EMPREGO E RENDA - Melhoria do 

padrão de acessibilidade de 

atividades econômicas; geração de 

empregos diretos e indiretos; e 

descentralização da oferta de 

emprego. 

MOBILIDADE URBANA - Melhoria 

do fluxo de veículos que têm 

finalidade de atravessar a região 

Potencial 



42 

 

metropolitana da Grande São Paulo, 

reduzindo os custos de transporte, 

consumo de combustíveis e a 

emissão de poluentes. 

QUALIDADE 

VIDA 

ALTERAÇÕES DA ROTINA DAS 

COMUNIDADES VINHAS -  

Ocorrências de incômodos quanto à 

ocorrência de acidentes com 

potenciais impactos no meio físico 

(vazamentos, incêndios, etc.). 

Potencial 

 

Para a segunda análise escolheu-se a área da Bacia Hidrográfica do Córrego Taquara 

do Reino, Município de Guarulhos (SP). A escolha se deu considerando-se a elevada 

ação antrópica registrada na região, conforme apresentado anteriormente nas 

transformações antrópicas – ítem 2.6.2 – transformações antrópicas. 

Para evidenciar a aplicação do indicador BUDA de percepção dos impactos antrópicos 

na natureza, escolheu-se a dissertação “Degradação Ambiental da Bacia Hidrográfica 

do Córrego Taquara do Reino, Município de Guarulhos (SP): reflexos  na qualidade 

da água” de autoria de Arnaldo Rosa (ROSA, 2014). 

A dissertação em questão, trabalho primoroso realizado para fins de obtenção do título 

de mestre em análise geoambiental, apresenta rico estudo sobre a situação de 

degradação ambiental do referido córrego em três pontos específicos, objetos do 

estudo. 

Como no primeiro exemplo de aplicação, um estudo profundo, realizado por equipe 

de especialistas qualificados e demandantes de tempo para levantamentos e análises 

foi realizado.  

Mais uma vez reafirma-se que o indicador BUDA não tem a proposta de substituir ou 

concorrer com esses ou outros estudos. Tão simplesmente espera-se que a aplicação 

do indicador BUDA venha a permitir a identificação de áreas que devam ser 

priorizadas para a realização de estudos aprofundados, justificando sua proposição 

como ferramenta de estudo. 

Tanto na dissertação quanto nessa segunda aplicação do indicador BUDA são 

utilizados os seguintes pontos selecionados do córrego Taquara do Reino a seguir 

identificados e apresentados na Figura 5. 
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Os pontos selecionados foram: 

1. Nascente, coordenadas UTM - 345240 W / 7411570 S; altitude aproximada 820m; 

endereço: Viela Quatro de Março, s/n.º, Recreio São Jorge, Guarulhos/SP (Figura 5). 

2. Ponto intermediário, coordenadas UTM - 345534 W / 7411257 S; altitude 790m; 

endereço: Rua Santana dos Montes, s/n.º, Recreio São Jorge, Guarulhos/SP (Figura 

5). 

3. Exutorio, coordenadas UTM - 345834 W / 7411055 S; altitude 780m; endereço: Rua 

Restinga, s/n.º, Jardim Novo Recreio, Guarulhos/SP (Figura 5). 

Figura 5 - Fotos Locais de Coleta - Córrego Taquari - Fonte: Arnaldo Rosa (2014) 

 

Para a aplicação do modelo do indicador BUDA de impacto ambiental, retoma-se as 

questões chave a serem respondidas.  

A análise do ponto 1 – nascente – oferta as seguintes respostas: 

a) Existe uma ação antrópica na região?  

b) Essa ação é degradadora? Em que nível?  

Resposta à pergunta “a”: Sim, existe alguma intervenção antrópica associada à 

região, conforme indicada na figura 5.  
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Resposta à pergunta “b”: Sim, existe uma intervenção antrópica baixa, caracterizada 

pela existência no local de uma porta indicativa de um barraco ou habitação em 

situação de risco e que podem ser qualificadas, de acordo com os significados dos 

níveis associados à ação antrópica na matriz do indicador BUDA, como uma ação 

degradadora de nível médio sendo associada à região.  

Prosseguindo-se à análise:  

c) Existe uma ação reparadora associada? Em que nível? 

Resposta à pergunta “c”: Não há registro de ação reparadora, logo, pode ser 

qualificada, de acordo com os significados dos níveis associados à ação antrópica na 

matriz do indicador BUDA, como sendo uma ação de reparação nula.  

Transpondo para a matriz BUDA a qualificação da ação degradadora obtém um valor 

atribuído de menos dois (-2) e um valor atribuído de zero (0) à qualificação da ação 

reparadora. 

Quadro 8 - Indicador BUDA - Córrego Taquara do Reino – Ponto 1 - Fonte: Autor 

B U D A REPARAÇÃO 

NULA BAIXA MÉDIA ELEVADA 

0 1 2 3 

D 

E 

G 

R 

A 

D 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

NULA 

 

0 0 1 2 3 

 

BAIXA 

 

- 1 -1 0 1 2 

 

MÉDIA 

 

- 2 -2 -1 0 1 

ALTA - 3 -3 -2 -1 0 

O resultado obtido é um preocupante menos dois (-2), cuja leitura e interpretação pode 

assim ser feita: 
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“A nascente do córrego Taquara do Reino apresenta o nível menos dois (-2) no 

indicador BUDA sendo sua obtenção fruto de uma ação degradadora média, por conta 

da ocupação antrópica desordenada, contraposta à inexistência de qualquer ação 

reparadora”. 

O resultado é altamente preocupante, o que deve requerer das autoridades atenção 

especial, quanto ao imediato estudo e proposição de ação reparadora ou 

minimamente mitigadora do impacto antrópico identificado no ponto observado. 

Avançando para a análise dos pontos 2 e 3 – região intermediária do córrego e 

exutório, considerando que não são visualmente diferentes, e cabe aqui justamente a 

ressalva quanto ao indicador BUDA justamente ser pautado pela percepção humana 

quanto ao impacto da transformação antrópica, chega-se às seguintes respostas às 

questões chave: 

a) Existe uma ação antrópica na região?  

b) Essa ação é degradadora? Em que nível?  

Resposta à pergunta “a”: Sim, existe forte intervenção antrópica associada à região, 

conforme indicada na figura 5.  

Resposta à pergunta “b”: Sim, existe uma intervenção antrópica alta, caracterizada 

principalmente pela presença do lixo, da cerca e edificações próximas às margens do 

córrego, no caso do ponto 2 (região intermediária) e de saída de esgoto, habitações e 

estradas, no caso do ponto 3 (exutório), de acordo com os significados dos níveis 

associados à ação antrópica na matriz do indicador BUDA, como sendo uma ação 

degradadora de nível alto associada à ambas regiões.  

Prosseguindo-se à análise:  

c) Existe uma ação reparadora associada? Em que nível? 

Resposta à pergunta “c”: Não há registro de ação reparadora, logo, de acordo com os 

significados dos níveis associados à ação antrópica na matriz do indicador BUDA, 

como sendo uma ação de reparação nula.  
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Transpondo para a matriz BUDA a qualificação da ação degradadora obtém um valor 

atribuído de menos dois (-3) e um valor atribuído de zero (0) à qualificação da ação 

reparadora. 

 

Quadro 9 - Indicador BUDA - Córrego Taquara do Reino – Pontos 2 e 3 - Fonte: Autor 

B U D A REPARAÇÃO 

NULA BAIXA MÉDIA ELEVADA 

0 1 2 3 

D 

E 

G 

R 

A 

D 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

NULA 

 

0 0 1 2 3 

 

BAIXA 

 

- 1 -1 0 1 2 

 

MÉDIA 

 

- 2 -2 -1 0 1 

ALTA - 3 -3 -2 -1 0 

O resultado obtido para ambos os pontos analisados é um alarmante menos três   

(-3), cuja leitura e interpretação pode assim ser feita: 

“A região intermediária do córrego Taquara do Reino, bem como o exutorio 

apresentam o nível menos três (-3) no indicador BUDA sendo sua obtenção fruto de 

uma ação degradadora elevada, por conta da ocupação antrópica e uso desordenado 

da terra, contraposta à inexistência de qualquer ação reparadora”. 

O resultado é alarmante e preocupante requerendo por parte das autoridades atenção 

especial quanto ao efetivo estudo e proposição de ação reparadora para os pontos 

observados. 
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4. CONCLUSÃO 

A qualificação da ação antrópica por meio dos padrões associados ao indicador Buda 

poderá oferecer um melhor caminho para orientar as ações sustentáveis, bem como 

estabelecer parâmetros para avaliar a evolução dessas ações e seus resultados. 

Dada a forma simples de entendimento e aplicação do indicador BUDA, qualquer 

pessoa comum está apta a aplica-lo e a identificar a percepção do impacto ambiental 

antrópico na natureza. Essa característica permite que inúmeros levantamentos 

venham a ser realizados, e que seus resultados sejam considerados quer nas 

instituições de ensino, ambientes de pesquisa e principalmente por fontes de 

financiamento de estudos mais elaborados. 

Ao considerar os resultados das análises decorrentes da aplicação do indicador 

BUDA, muito poderá ser priorizado e desenvolvido no que tange a estudos mais 

aprofundados e custosos. 

Por meio do uso e aplicação do indicador BUDA espera-se ampliar a atuação humana 

no intuito de prevenir e melhor identificar regiões para habitar, investir, reparar ou 

preservar. 
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