MEIO AMBIENTE - GLOSSÁRIO
Agroecologia Ciência que estuda as relações entre a agricultura e o meio ambiente, buscando a
integração equilibrada da atividade agrícola com a proteção do meio ambiente.
Agrotóxico Denominação atribuída genericamente aos defensivos químicos usados na agricultura. São
produtos usados principalmente pelos setores da produção agrícola, da saúde, etc, a fim de preservar as
colheitas e o ser humano de insetos e ervas considerados nocivos e daninhos. Devido à sua ação danosa
ao meio ambiente, os agrotóxicos são objeto de discussão em muitos países.
Aquecimento Global Aumento da temperatura média do Planeta, relacionado ao aumento do efeito
estufa. A causa estaria nas emissões de gases lançados pelas atividades econômicas, sobretudo o
monóxido e dióxido de carbono (principal vilão), óxidos de nitrogênio, metano, CFC. Entre as
consequências mais graves, estariam o derretimento de calotas polares e a expansão das moléculas de
água do oceano devido ao calor, o que causaria grandes inundações, afundando ilhas e cidades
costeiras. Também mudaria o perfil da agricultura, com algumas regiões tornando-se imprestáveis para
este fim.
Aqüífero: Massa rochosa com alta porosidade e permeabilidade contida entre pacotes de rochas
impermeáveis, que acumula água subterrânea em quantidade e com vazão elevada, permitindo a sua
exploração em fontes naturais ou através de poços tubulares perfurados no local para atingir o aqüífero
em profundidade
Área de Proteção Ambiental APA – Unidade de conservação de uso sustentável, estabelecida pela Lei
Federal n.º 6902/81, que outorga ao Poder Executivo, nos casos de relevante interesse público, o direito
de declarar determinadas áreas do território nacional como de interesse ambiental. A Área de Proteção
Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos e culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bemestar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso
Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo,
sem causar danos à saúde pública e à segurança , minimizando os impactos ambientais, método este
que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los
ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de
trabalho, ou a intervalos menores, se necessários.
Avaliação de Impacto Ambiental Processo de avaliação dos impactos ecológicos, econômicos e sociais
que podem advir da implantação de atividades antrópicas (projetos, planos e programas), e de
monitoramento e controle desses efeitos pelo poder público e pela sociedade
Bacia hidrográfica Superfície limitada por divisores que são drenados para um curso de água, como um
rio e seus tributários, às vezes formando um lago. 2) Área contribuinte, normalmente expressa em km².
O mesmo que bacia de drenagem.
Biodegradável Material que pode ser decomposto por agentes biológicos. Plásticos, como por exemplo
o PET, utilizado em garrafas, levam mais de 200 anos para desaparecer. Uma folha de papel leva de três
a seis meses para se decompor. Os casos mais graves são o do vidro, que demora mais de 4.000 anos
para ser eliminado, e o da latinha de alumínio, muito utilizada para armazenar bebidas. Essa última não
desaparece do meio ambiente.

Biodiversidade Assim como o nome sugere, trata-se da diversidade da vida, ou seja, do número de
plantas, animais, fungos e microorganismos existentes na Terra ou numa determinada região.
Bioma Comunidade biótica que se caracteriza pela uniformidade vegetal e diversidade genética.
Biosfera Conceito ecológico que designa o domínio de todos os organismos vivos no planeta.
Biota Conjunto de seres vivos, fauna e flora, que habitam uma determinada região e ambiente.
Chorume Líquido, produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem
como características a cor escura, o mau cheiro e a elevada demanda bioquímica de oxigênio.
Coleta Seletiva de Resíduos Separação de vidros, plásticos, metais e papéis pela população para
reutilização, ou reciclagem. Sem ela, este processo pode ser impossibilitado. Por exemplo, não dá para
reciclar papel que foi misturado a material tóxico.
Cinturão Verde Faixa de terra, usualmente de alguns quilômetros, no entorno de áreas urbanas,
preservada como espaço aberto. Seu objetivo é prevenir a expansão excessiva das cidades e os
processos de conurbação, trazendo ar fresco e espaço rural não degradado para o mais perto possível
dos moradores das cidades. Usualmente é uma área de pequenas propriedades agrícolas dedicadas a
produção de hortaliças.
Clima Conjunto de estados de tempo meteorológico que caracteriza uma determinada região durante
um grande período de tempo, incluindo o comportamento habitual e as flutuações, resultante das
complexas relações entre a atmosfera, geosfera, hidrosfera, criosfera e biosfera.
Compostagem Processo de transformação de materiais orgânicos (lixo “úmido”), como restos de
alimentos, em um fertilizante denominado composto, que tem a vantagem de melhorar a propriedades
de retenção da umidade do solo. As usinas de compostagem nos centros urbanos realizam também a
separação de lixo seco, encaminhando para a reciclagem.
Conservação Ambiental Manejo dos recursos do ambiente, ar, água, solo, minerais e espécies vivas,
incluindo o Homem, de modo a conseguir a mais alta qualidade de vida humana com o menor impacto
ambiental possível. Ou seja, busca compatibilizar os elementos e formas de ação sobre a natureza,
garantindo a sobrevivência e qualidade de vida de forma sustentável.
Consumo consciente ou sustentável Adoção, pelo ser humano, de padrões de produção e consumo
sustentáveis. Comprar com discernimento significa a reorientação da direção a novos valores,
objetivando o impacto ambiental e social que as pessoas produzem através da cultura do excesso.
Crime ecológico Ação isolada, ou atividade continuada, oficial (por interesses comerciais e/ou políticos
de governos, e por ações bélicas), ou privada (de indivíduo ou instituição não governamental, por
qualquer motivo) que resulte em dano ao meio ambiente em variada escala de extensão, gravidade e
duração. [Como exemplo, se poderia citar (entre numerosíssimos outros] o de governos que estimulam,
ou simplesmente toleram, atividades predatórias da fauna e/ou da flora; de nações que, por motivos
bélicos, usam desfolhantes florestais ou incendeiam poços de petróleo; o de empresários rurais que
devastam matas protetoras de mananciais; o de frotas pesqueiras que não respeitam as épocas de
reprodução.
Desenvolvimento sustentável Em termos gerais, representa o crescimento capaz de suprir as
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atendimento às das gerações

posteriores. Para isso, deve-se realizar um planejamento e reconhecer que os recursos naturais não são
infinitos.
Desmatamento Devastação de florestas e matas. O desmatamento é prejudicial ao meio ambiente
porque resulta na emissão de gás carbônico (CO2) e outros gases de efeito estufa, o que causa o
aumento da temperatura no planeta. Atualmente, 80% das florestas originais da Terra já foram
destruídas pelo homem, os principais fatores para o desmatamento são a pecuária e a agricultura.
Ecologia Estudo das relações recíprocas entre o homem e seu meio moral, social e econômico.
Abrangendo todo o planeta Terra, a ecologia estuda a ação mútua entre as milhões de espécies de
animais e de plantas na biosfera e sua inclusão no espaço constituído pela atmosfera e a litosfera.
Ecossistema Sistemas dinâmicos que resultam da interdependência entre os fatores físicos, ou
inanimados, do meio ambiente, como a água, o solo e a atmosfera, e os seres vivos que ali habitam.
Todos esses elementos estão interligados entre si e a alteração de um deles pode provocar alteração em
vários outros elementos
Efluentes líquidos Água residual proveniente do processo industrial que é previamente tratada em
estação de tratamento de efluentes antes de ser lançada ao rio (dar um exemplo de efluentes).
Energia eólica Energia elétrica produzida a partir da força do vento. É uma alternativa ao uso da energia
elétrica.
Energia limpa Tipo de energia que não gera poluição, como a eólica, a solar e a geotérmica. Embora
exista um vasto investimento em energias alternativas, seu preço é muito caro. Como são geralmente
iniciativas de pequeno porte, seu custo unitário permanece alto.
Estudo de Impacto Ambiental EIA – instrumento da política ambiental, com a finalidade de identificar,
predizer e descrever as alterações positivas ou negativas de determinada ação antrópica sobre a
qualidade da vida dos seres humanos e dos recursos naturais.
Gestão Ambiental Condução, direção, proteção da biodiversidade, controle do uso de recursos naturais,
através de determinados instrumentos, que incluem regulamentos e normatização, investimentos
públicos e financiamentos, requisitos interinstitucionais e jurídicos.
Hidrosfera O componente do sistema climático composto de superfície líquida e água subterrânea, tais
como oceanos, mares, rios, lagos de água doce, água subterrânea, etc.
Impacto ambiental Qualquer alteração significativa no meio ambiente em um ou mais de seus
componentes provocada por uma ação humana.
Lixão ou Vazadouro a céu aberto Disposição final do lixo a céu aberto, sem o emprego de qualquer tipo
de técnica. Geralmente ficam em locais improvisados e podem contaminar o solo, o ar e fontes
subterrâneas de água, além da infecção de doenças transmitidas por animais.
Lixo Restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou
descartáveis. Normalmente, apresentam-se sob estado sólido, semisólido ou semilíquido (com o
conteúdo líquido insuficiente para que este possa fluir livremente).
Lixo tóxico Denominação aplicada a qualquer resíduo industrial de origem química ou radioativa, que
oferece risco ao meio ambiente.

Manancial Qualquer corpo d’água superficial ou subterrâneo, que serve como fonte de abastecimento.
Manejo de Recursos Naturais É o ato de intervir, ou não, no meio natural com base em conhecimentos
científicos e técnicos, com o propósito de promover e garantir a conservação da natureza. Medidas de
proteção aos recursos, sem atos de interferência direta nestes, também fazem parte do manejo.
Meio ambiente Tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é indispensável à sua sustentação.
Estas condições incluem solo, clima, recursos hídricos, ar, nutrientes e os outros organismos. O meio
ambiente não é constituido apenas do meio físico e biológico, mas também do meio sócio-cultural e sua
relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem.
Preservação ambiental: ações que garantem a manutenção de um ambiente como ele é, não sendo
permitido o uso dos recursos naturais; diferente de “conservação ambiental”, que permite o uso dos
recursos naturais.
Poluição Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 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 sanitária do meio ambiente e a qualidade dos recursos
ambientais.
Qualidade Ambiental O termo pode ser conceituado como juízo de valor atribuído ao quadro atual ou
às condições do meio ambiente. A qualidade do ambiente refere-se ao resultado dos processos
dinâmicos e interativos dos componentes do sistema ambiental, e define-se como o estado do meio
ambiente numa determinada área ou região, como é percebido objetivamente em função da medição
de qualidade de alguns de seus componentes, ou mesmo subjetivamente em relação a determinados
atributos, como a beleza da paisagem, o conforto, o bem-estar.
Reserva ecológica Áreas cujo objetivo é a proteção e a manutenção das florestas, demais formações de
vegetação natural, públicas ou particulares, e espaços considerados de preservação permanente.
Reserva Extrativista Área que corresponde a espaços destinados à exploração auto-sustentável e
conservação de recursos naturais renováveis, por população extrativista. É criada pelo Poder Público em
espaços territoriais de interesse ecológico e social.
Reserva Florestal Área extensa, desabitada, de difícil acesso e em estado natural. Tem por objetivo a
proteção dos valores dos recursos naturais para uso futuro e o impedimento de atividades de
desenvolvimento até que sejam estabelecidos outros objetivos de manejo ou simples extinção.
Silvicultura Tecnologia do cultivo de árvores ou administração florestal.
.Sustentabilidade ambiental Manutenção da capacidade de sustentação dos ecossistemas. Implica no
potencial de absorção e recomposição desses sistemas, em face das interferências provocadas pelo ser
humano no meio ambiente.
Fontes:
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