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20. GLOSSÁRIO 

 
Abiótico - É o componente não vivo do meio ambiente. Inclui as condições físicas e 

químicas do meio.  
 
Afluente - Curso d´água cujo volume ou descarga contribui para aumentar outro, no qual 
desemboca. Chama-se ainda de afluente o curso d´água que desemboca num lago ou 
numa lagoa.  
 
Antrópico - Resultado das atividades humanas no meio ambiente.  
 
Arbustivo - Parte vertical de uma fitofisionomia ou hábitat formado por arbustos. 
 
ArcGIS - Programa aplicativo de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 
 
Área Antropizada - Local onde ocorre interferência humana. 

 
Área de Influência - Área interna (direta) ou externa (indireta) de um dado território ou 
empreendimento sobre o qual exerce influência de ordem ecológica e/ou 
socioeconômica, podendo trazer alterações nos processos ecossistêmicos. 
 
Área de Proteção Ambiental - Categoria de unidade de conservação cujo objetivo é 
conservar a diversidade de ambientes, de espécies, de processos naturais e do 
patrimônio natural, visando a melhoria da qualidade de vida, através da manutenção das 
atividades socioeconômicas da região.  
 
Aterro Controlado - Aterro para lixo residencial urbano, onde os resíduos são 

depositados recebendo depois uma camada de terra por cima. Na impossibilidade de se 
proceder a reciclagem do lixo, pela compostagem acelerada ou pela compostagem a céu 
aberto, as normas sanitárias e ambientais recomendam a adoção de aterro sanitário e 
não do controlado.  
 
Aterro Sanitário - Aterro para lixo residencial urbano com pré-requisitos de ordem 
sanitária e ambiental. Deve ser construído de acordo com técnicas definidas, como: 
impermeabilização do solo para que o chorume não atinja os lençóis freáticos, 
contaminando as águas; sistema de drenagem para chorume, que deve ser retirado do 
aterro sanitário e depositado em lagoa próxima que tenha essa finalidade específica, 
vedada ao público; sistema de drenagem de tubos para os gases, principalmente o gás 
carbônico, o gás metano e o gás sulfídrico.  
 
Avifauna - Conjunto de espécies de aves do mundo ou que vivem em uma determinada 
região.  Sinônimo: ornitofauna. 
 
Bacia Hidrográfica - Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes.  

 
Bem Tombado - Bens móveis e imóveis existentes no País, cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer 
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por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 
 
Bens de Consumo - Bens utilizados diretamente pelos consumidores finais, isto é, que 
não se destinam a serem utilizados na produção de outros bens, seja como bens de 
capital, seja como bens intermediários. Conforme a maior ou menor duração do período 
de sua utilização, eles são classificados como bens duráveis (por exemplo, os veículos), 
não duráveis ou semiduráveis.  
 
Biodiversidade - Abrangência de todas as espécies de plantas, animais e 
microrganismos, e dos ecossistemas e processos ecológicos dos quais são parte.  
 
Cobertura Vegetal - Termo usado no mapeamento de dados ambientais para designar 
os tipos ou formas de vegetação natural ou plantada - mata, capoeira, culturas, campo, 
etc., que recobrem uma área ou um terreno. 
 
Contaminação - Introdução, no meio, de elementos em concentrações nocivas à saúde 
humana, tais como organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou radioativas.  
 
Demografia - Refere-se ao estudo das populações humanas e sua evolução temporal no 
tocante a seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e suas características 
gerais.  
 
Densidade de População - Razão entre o número de habitantes e a área da unidade 
espacial ou político-administrativa em que vivem. Expressa em habitantes por hectare ou 
por quilômetro quadrado.  
 
 
Dinâmica Populacional - Estudo funcional das características da população, como 
crescimento, dispersão, mudanças de composição, e em relação aos fatores intrínsecos 
e extrínsecos que as determinam.  
 
Equinócio: Instante em que o Sol, em seu movimento anual, passa pelo equador, 
fazendo com que o dia e as noite tenham a mesma duração. 
. 
Erosão - Processo pelo qual a camada superficial do solo ou partes do solo é retirada 
pelo impacto de gotas de chuva, ventos e ondas e são transportadas e depositadas em 
outro lugar. Inicia-se como erosão laminar e pode até atingir o grau de voçoroca.  
 
 
Espécie Ameaçada de Extinção - Qualquer espécie que possa desaparecer em um 
futuro previsível, se continuarem operando os fatores causais de ameaça em sua área de 
ocorrência ou em parte significativa dela.  
 
Espécie Endêmica - Espécie com distribuição geográfica restrita a uma determinada 
área. Para certos autores, sinônimo de espécie nativa. 
 
Espécie Exótica - Espécie introduzida num hábitat de onde não é originária. 

 
Espécie Nativa - Espécie vegetal ou animal que, suposta ou comprovadamente, é 
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originária da área geográfica onde atualmente ocorre. 
 
Espécie Oportunista - Aquela que apresenta estratégia adaptativa caracterizada por 
grande flexibilidade, sem especialização acentuada para nenhuma situação ambiental 
permanente ou particular, porém, capaz de aproveitar eficientemente qualquer recurso.  
 
Eutrófico - Referente a um corpo de água com abundância de nutrientes e alta 
produtividade.  
 
Extrativismo - São as atividades de coleta de produtos naturais, sejam estes produtos 

de origem vegetal, animal ou mineral. Esses produtos podem ser cultivados para fim 
comerciais, industriais e para subsistência, e ela é a atividade mais antiga desenvolvida 
pelo ser humano.  
 
Fauna - Conjunto de animais que habitam determinada região.  
 
Fitofisionomia - Aparência geral de uma determinada vegetação.  
 
Flora – Totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma 
determinada região, sem qualquer expressão de importância individual.  
 
Gestão Ambiental – Aplicação de medidas de intervenção nas condições encontradas 

em um sistema com sua adjetivação de ambiental; normalmente a gestão refere-se à 
aplicação de medidas anteriormente sistematizadas em um planejamento (que pode ser 
apenas embrionário e voltado para interesses menores) do uso dos recursos ambientais 
disponíveis.  
 
Habitat - Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o 
desenvolvimento, à sobrevivência e a reprodução de determinados organismos.  
 
Herbáceo - Parte vertical de uma fitofisionomia ou hábitat formado por vegetação 
herbácea.  
 
Herpetofauna - Conjunto das espécies de répteis e anfíbios que vivem em uma 

determinada região.  
 
Impacto Ambiental - Qualquer alteração das propriedades físico-químicas e biológicas 
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-
estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade dos recursos ambientais.  
 
Insolação: É a medida da irradiação solar em uma superfície por unidade de tempo 
 
Mastofauna - Conjunto das espécies de mamíferos que vivem numa determinada região.  
 
Ornitológico - Relativo a aves.  
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Plano de Manejo - Plano de uso racional do meio ambiente, visando à preservação do 

ecossistema. 
 
Resíduos - Materiais ou restos de materiais cujo proprietário ou produtor não mais 
considera com valor suficiente para conservá-los. Alguns tipos de resíduos são 
considerados altamente perigosos e requerem cuidados especiais quanto à coleta, 
transporte e destinação final, pois apresentam substancial periculosidade, ou potencial, à 
saúde humana e aos organismos vivos.  
extinção, distribuição restrita, importância econômica, etc. 
 
Sub-bosque - Estratos inferiores de uma floresta.  
 
Solstício de inverno: dia do ano em que o Sol, ao meio-dia, alcança seu ponto mais 

baixo no céu, ocorrendo o dia mais curto do ano e a noite mais longa. 
 
Solstício de verão: dia do ano em que o Sol, ao meio-dia, alcança seu ponto mais alto 
no céu, ocorrendo o dia mais longo do ano e a noite mais curta. 
 
 
Turbidez - Opacidade da água devido à presença de partículas sólida em suspensão.  
 
Unidade de Conservação - Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.   
 
 
Urbanização - Processo de afastamento das características rurais de uma localidade ou 
região para características urbanas.  
 
Uso do Solo - Diferentes formas de uso do território, resultantes de processos de 
ocupação espontânea ou de processos de planejamento geridos pelo Poder Público.  
 
 
. 
 
 


