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Apresentação 
 

O desenvolvimento econômico e social constitui um compromisso fundamental dos governos da 
América Latina. Esse teve uma tendência a limitar seu enfoque a setores muito específicos, existindo planos 
e programas de ação para energia elétrica, transporte, irrigação e colonização. Porém na maioria dos casos 
não se deu muita importância ao contexto ambiental dos quais esses elementos ou setores fazem parte. 

A solução para esse tipo de problema não é facilmente encontrada. A necessidade urgente de um 
desenvolvimento econômico e social terá que se moderar de algum modo, para que dê uma proteção 
adequada ao meio ambiente. 

É de grande importância, portanto, a uniformização do conhecimento e normatização da linguagem 
empregada nesta área de atuação que vem sendo constantemente desenvolvida e que se refere ao manejo de 
unidades de conservação. 

O Manejo de áreas naturais, sendo um ramo da ciência em grande desenvolvimento, apresenta hoje 
uma carência de trabalhos especializados, que contribuam para uma normatização das ações desenvolvidas 
nesse campo.  

Com relação a uma terminologia em manejo de unidades de conservação, não se encontrou nenhuma 
publicação em nosso idioma, especialmente em nosso país, que apresentasse estas características específicas. 

O objetivo principal deste trabalho foi o de levantar e definir os termos mais comumente 
empregados no manejo de áreas naturais, assim como em campos correlatos, permitindo maior segurança e 
uniformidade no emprego dos termos utilizados em áreas silvestres. 

Para a seleção dos termos que compõem o trabalho foi realizada uma ampla consulta à bibliografia 
disponível em manejo de unidades de conservação. Também foram consultados técnicos ligados ao manejo 
de áreas naturais. Quando não se encontrou uma definição apropriada para um determinado termo, este foi 
definido pelos autores. 

Certos termos não podem, no entanto, serem considerados típicos do manejo de unidades de 
conservação, mas como a terminologia teve o compromisso de também ser educativa, foram definidos por 
serem imprescindíveis à prática da Educação Ambiental. 

Os termos foram apresentados em ordem alfabética e quando dois termos tinham a mesma 
definição optou-se pelo mais utilizado, sendo que no outro termo, no lugar da definição, colocou-se uma 
indicação remissiva ao anterior. 

Também foram apresentados siglas e seus significados, dos principais órgãos federais, estaduais e 
municipais, particulares e internacionais, do campo de manejo de unidades de conservação e outras áreas 
correlatas e as abreviaturas dos termos ambientais de uso mais freqüente. 

Finalmente, com a publicação dessa terminologia e com sua divulgação, será possível uma maior 
segurança e uniformidade no emprego dos termos utilizados no manejo de unidades de conservação. 
 
 
______ 
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ABAFADOR: equipamento simples para combate direto do fogo, composto de um cabo preso, em uma de 
suas extremidades, a um retângulo de borracha (resistente ao fogo), permeado de furos. 
 
ABIÓTICO: termo utilizado em Ecologia, para designar o que é desprovido de vida. 
 
ABRIGO: construção rústica, geralmente para uso coletivo, dotado de facilidade para que o visitante, 
cientista ou funcionário da unidade de conservação possa pernoitar e ter condições de preparar seu alimento. 
Os abrigos de montanha (refúgios) geralmente são utilizados por quem está explorando a região, ou está de 
passagem realizando uma caminhada de alguns dias. 
 
ABROLHO: acidente do relevo submarino, constituído por um rochedo que, por vezes, aflora próximo ao 
litoral, formando ilhas. Também pode aparecer no leito dos rios. Exemplo é Abrolhos, no Estado da Bahia. 
 
ABUNDÂNCIA: termo utilizado em Ecologia, para designar o número total de indivíduos de uma espécie, 
ou a quantidade de recursos presentes numa determinada área.  
 
AÇÃO ANTRÓPICA: tudo que resulta de interferência humana no ambiente, podendo ser positiva ou negativa. 
 
ACEIRO: (1) Faixa de terreno em volta de uma determinada gleba, mantida livre de vegetação por capina 
ou poda cuja função é impedir a invasão de plantas indesejáveis, ou de fogo proveniente de queimadas. 
(2) Corte, caminho ou picadão aberto nas matas ou no seu perímetro, para evitar a propagação do fogo ou 
facilitar seu controle, servindo, também, como divisão da área e meio de comunicação.  
 
ACLIVE: inclinação do terreno considerada de baixo para cima. Pode ser encosta de morro, a vertente de 
uma serra, etc. É expresso em graus ou porcentagem e é o contrário de declive.  
 
AÇUDE: construção destinada a represar águas, em geral para fins de irrigação; barragem; corpo d’água 
natural ou artificial, represado por um dique ou lago formado por represamento.  
 
ADAPTABILIDADE: capacidade que têm os seres vivos de se ajustarem às alterações ambientais, 
desenvolvendo mecanismos que garantam a sua sobrevivência e lhes permitam deixar descendentes.  
 
ADAPTAÇÃO: mudança de característica de um organismo que lhe permite sobreviver e se reproduzir em 
um ambiente que teve alterações.  
 
ADVECÇÃO: transmissão do calor por um movimento horizontal de massa de ar.  
 
AERÓBIO: processo que depende do oxigênio para viver e crescer.  
 
AFLORAMENTO: toda e qualquer exposição de rocha na superfície terrestre, que não tenha sofrido 
transporte. Os afloramentos são fundamentais para os estudos geológicos porque permitem, dentre outros 
aspectos, a medição de estruturas, a classificação de rochas e a realização de mapeamentos. Podem ser 
classificados em naturais ou artificiais. São exemplos de afloramentos artificiais as perfurações feitas para a 
construção de poços, a exploração de minas, os cortes de estradas, as pedreiras, etc. 
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AFLUENTE: qualquer curso d’água que deságua em outro maior.  
 
AGÊNCIA DE ECOTURISMO: agência de turismo especializada que respeita os princípios do ecoturismo 
e comercializa produtos ecoturísticos.  
 
AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO: são empresas organizadas que tem a função de serem intermediárias 
de todos os serviços turísticos, permitindo o encontro da demanda com a oferta de serviços, além de prestar 
assistência turística aos viajantes ou turistas.  
 
AGENDA 21: documento aprovado pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, que fortalece a idéia de que o desenvolvimento 
econômico deve ocorrer com eqüidade social e equilíbrio ecológico.  
 
AGENTES: constituem as partes interessadas na Gestão da unidade de conservação, podendo ser públicas 
ou privadas, governamentais e não-governamentais.  
 
AGENTE EROSIVO: força que causa a erosão das rochas e do solo ou contribui para o seu 
desenvolvimento. Ex.: chuva, vento, rios, correntes marinhas, vegetais, animais, homem, etc. 
 
AGENTE TÓXICO: substância que provoca envenenamento.  
 
AGRESTE: zona fitogeográfica do Nordeste, entre a mata e o sertão, caracterizada por solo pedregoso e 
vegetação semi-árida, de pequeno porte e fisiologicamente seca, apresentando plantas dotadas de sistema de 
proteção contra déficit hídrico.  
 
AGRICULTURA: atividade desenvolvida pelo homem, que consiste no conjunto de operações que 
utilizam, de forma racional, o solo para a obtenção de vegetais úteis ao homem.  
 
AGRICULTURA ECOLÓGICA: é o emprego de técnicas agrícolas, baseadas em conceitos de conservação 
de matéria e energia, para reproduzir processos ecológicos naturais e aproveitar os recursos ambientais 
existentes, utilizando organismos vivos, como decompositores, parasitas e predadores. É uma prática manual 
que dispensa o uso de agrotóxicos.  
 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: é o resultado dos métodos alternativos que utilizam a agricultura 
ecológica, a biodinâmica e o controle biológico, visando ao desenvolvimento de uma agricultura com o 
menor impacto possível ao meio ambiente e à saúde humana.  
 
AGROFLORESTAL: sistema de cultivo combinado envolvendo árvores, frutíferas e madeireiras, nativas e 
espécies agrícolas adaptadas aos vários estágios de crescimento das árvores.  
 
AGROTÓXICO: pesticida utilizado na agricultura.  
 
AGROTURISMO: denominação dada ao deslocamento de pessoas a espaços rurais, em roteiros 
programados ou espontâneos, com ou sem pernoite, para usufruir os cenários e observação, vivência e 
participação nas atividades agropastoris. Destacam-se aqui dois grandes aspectos que distinguem esse 
segmento do turismo rural. O primeiro é a produção agropastoril em escala econômica que representa a 
maior fonte de rendimento da propriedade e, o turismo, receita complementar. O segundo é que as próprias 
atividades agropastoris constituem em si mesmas, o principal diferencial turístico. Neste caso, os turistas, 
para viverem a autêntica experiência da vida no campo, poderão ou não participar de uma rotina diária dos 
afazeres domésticos ou produtivos da propriedade. As instalações e equipamentos mantêm-se de forma 
original, tal qual utilizada pelos proprietários e trabalhadores e, se ampliadas para adicionalmente 
acomodarem os visitantes, deverão conservar as mesmas características arquitetônicas. 
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ÁGUA SUBTERRÂNEA: é a água armazenada nos aqüíferos e no solo abaixo do lençol freático. As águas 
subterrâneas estão expostas a duas grandes ameaças. A primeira é sua redução, como resultado do consumo 
excessivo ou superexplotação (uso com proveito econômico). A segunda é a poluição proveniente de 
vazamentos dos aterros e de outras fontes de substâncias tóxicas, principalmente dos produtos químicos 
utilizados na agricultura.  
 
ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS: compreendem as águas continentais e marítimas sob a 
jurisdição do Brasil.  
 
ALAGADO: ecossistema caracterizado pela presença constante de água e que, diferentemente de um 
pântano, tem suas águas renovadas pelo movimento das marés ou pela corrente dos rios. São considerados 
nessa categoria ambientes em diferentes estágios de desenvolvimento.  
 
ALOJAMENTO: construção destinada a acomodar o público visitante por um período determinado de 
tempo e dotado de certo conforto não encontrado nos abrigos. Geralmente são locados juntos à Sede do 
Parque (ou outra unidade de conservação), ou outra área de desenvolvimento que o necessite. 
 
ALPINISMO: termo que designava qualquer atividade, e entre elas o ato de escalar, nos Alpes, estendeu-se 
para todo ato de escalar uma montanha utilizando técnicas de ascensão em rocha ou gelo, então por isso 
chamado por alguns de montanhismo. Segundo Egeu Simas, 1983, o primeiro registro do alpinismo data do ano 
de 1942 (descobrimento da América), quando o camareiro do rei Carlos VIII da França, chefiou um grupo 
de homens que escalou o Monte Siquille, em Genoble, com 2.090 m, mas tal atividade só veio a despertar 
real interesse por volta do século XVI, tendo por entre seus grandes entusiastas a figura de Leonardo da 
Vinci. A partir do século XVIII, o alpinismo vai ganhando um espírito de equipe e organização, quando vão 
sendo conquistados um a um os picos mais elevados do mundo. Em 1987, uma expedição chega ao cume do 
Aconcágua, com 6.900 m, nos Andes argentinos. E já no século XX, começam as grandes expedições ao Tibet, 
em busca do Himalaia. As mais altas de suas montanhas – e também do mundo – o Everest, é conquistado em 
1953. Surge no Brasil, de forma organizada a partir da conquista do Dedo de Deus em 1912, por brasileiro.  
 
ALTÍMETRO: instrumento utilizado para medir altitudes a partir do nível do mar. 
 
ALTITUDE: distância vertical de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. As altitudes, 
registradas nos mapas por meio das curvas de nível, permitem a noção do tipo de topografia existente – planaltos, 
planícies, montanhas ou depressões. No campo, a altitude pode ser medida diretamente por um altímetro ou 
GPS (Global Positioning System), ou medida diretamente por meio de triangulação com outros marcos. 
É importante ressaltar que a altitude corresponde à cota absoluta e que a altura corresponde à cota relativa.  
 
ALUVIÃO: depósito de material como areia, lodo e argila na terra, em leitos ou margens de rios ou riachos.  
 
AMAZÔNIA: região compartilhada por vários países, dentre os quais Brasil, Peru, Colômbia, etc., é considerada 
a mais complexa biodiversidade do planeta e a maior região de florestas tropicais do mundo, abrigando cerca de 
20% das espécies animais vivas do planeta Há divergências entre os geógrafos, ecólogos e geólogos com relação 
à delimitação da região. Se for considerado o critério da delimitação da bacia hidrográfica, a Amazônia 
compreende a área da bacia do Rio Amazonas, incluindo a calha principal do rio e os seus afluentes. Se o 
critério for o ecossistema, é considerado o domínio da Hiléia, e não há coincidência total com a área da bacia 
hidrográfica; neste caso, a região é definida pelo domínio da selva tropical úmida com altas temperaturas. 
 
AMAZÔNIA LEGAL: área da Amazônia, correspondente a grande parte da Região Norte do Brasil, 
instituída com o objetivo de delimitar geograficamente a região política que receberia incentivos fiscais, 
visando ao desenvolvimento regional. É composta pelos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, 
Goiás (na porção ao norte oeste do meridiano 44º W) e pelo Estado de Tocantins, desmembrando do Estado 
de Goiás.  
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AMBIENTAL: diz-se do que é relativo ao meio ambiente. 
 
AMBIENTALISMO: é o conjunto de ações e práticas que visam a reverter o quadro de crise ambiental, 
de dimensão planetária, que ocorre atualmente. 
 
AMBIENTE: conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos no interior da biosfera, 
incluindo clima, solo, recursos hídricos e outros organismos. 
 
AMBIENTE ABIÓTICO: complexo de condicionantes não biológicos do meio que atua sobre indivíduos 
ou populações. 
 
AMBIENTE BIÓTICO: complexo de condicionantes gerados pelos organismos que atua sobre indivíduos 
ou populações. 
 
ANAERÓBIO: organismos que não necessitam de oxigênio para viver e crescer. 
 
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO: método utilizado pelos economistas para determinar a viabilidade de um 
projeto. Os benefícios financeiros de um projeto são divididos pelo seu custo total durante toda a sua 
duração. Se o número obtido for superior à unidade, o projeto é considerado válido. Parece ser uma 
abordagem simples e direta, mas é difícil atribuir um valor monetário a alguns benefícios e custos, como a 
preservação de uma espécie ou a qualidade do ar. 
 
ANÁLISE DE ÁGUA: estudos das substâncias e microorganismos presentes na água, a fim de verificar se 
está em condições de uso. 
 
ANÁLISE DE RISCO: é o processo pelo qual são avaliados os riscos reais e potenciais que uma 
determinada atividade pode causar ao meio ambiente, à saúde humana e a outros organismos vivos. 
 
ANÁLISE DE RISCO ECOLÓGICO: estudo para avaliar os riscos impostos aos ecossistemas ou às 
espécies da fauna e flora. Inicialmente esse conceito excluía os riscos aos seres humanos, mas tem-se 
ampliado e assumido conotação semelhante à da análise de risco ambiental, da maneira como é 
considerada atualmente.  
 
ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL: ato de reunir fatos e provas para avaliar sobre os perigos que um 
projeto ou tecnologia podem causar à saúde humana ou ao ambiente.  
 
ANÁLISE DE VISITANTES: análise feita com base em informações tais como: origem do visitante 
(cidade), idade, sexo, tipo e tamanho do grupo, características sócio-econômicas, transporte utilizado e 
duração da estadia, entre outras. A análise destas informações será importante, pois indicará à equipe 
planejadora os tipos de visitantes esperados na unidade de conservação, bem como seu perfil. 
 
ANILHA: cinta ou anel de plástico ou metal, em geral com numeração, para identificação de um animal. 
 
ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO: são os animais ameaçados por um processo natural ou pela 
ação do homem. Aproximadamente 10% de todas as espécies, vegetais e animais, são continuamente 
eliminados pela natureza; no entanto, a partir da ação do homem, este processo tomou proporções alarmantes.  
 
ANIMAIS TAXIDERMIZADOS: peles de animais especialmente tratadas e montadas como se o animal 
ainda estivesse vivo. São os animais empalhados.  
 
ANIMAL SILVESTRE: animal que não foi domesticado pelo homem. 
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ANTRÓPICO: relativo à ação do homem e às modificações por ele causadas no meio ambiente. 
 
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS: técnica utilizada para obtenção de parâmetros através dos quais se 
definirão as características dos visitantes. 
 
AQUECIMENTO GLOBAL: aumento da temperatura média do planeta devido ao acúmulo de poluição no 
ar, que não deixa o calor ir para o espaço.  
 
AQÜÍFERO: formação geológica que armazena água no subsolo. Os aqüíferos são objeto de acirrados 
debates em áreas que dependem deles para o fornecimento de água doce. O consumo da água proveniente de 
um aqüífero por populações urbanas, agricultores e indústrias com freqüência excede a taxa de reposição 
natural. Baixos níveis dos aqüíferos podem resultar na insuficiência de água, na sua contaminação – devido 
ao aumento da salinidade e do teor dos diversos minerais nela dissolvidos – e na formação de “sink holes” 
(depressões no terreno causadas pela super exploração do aqüífero). 
 
ARBORIZAÇÃO: plantio de tipos específicos de vegetais numa área.  
 
ARBUSTO: pequena planta lenhosa, com galhos ramificados desde o solo, geralmente com altura inferior a 
três metros.  
 
ÁREA CONTAMINADA: área onde está comprovado o acúmulo de quaisquer substâncias, resíduos ou 
microorganismos, prejudicando o ambiente.  
 
ÁREA CONTROLE: em pesquisa, refere-se à área ou amostra que não sofre qualquer tratamento ou 
interferência da pesquisa, ou seja, é mantida em seu estado original para ser usada em comparação das 
mudanças resultantes de interferências em outras áreas.  
 
ÁREA CULTURAL: local onde predominam os fatores culturais, geralmente arqueológicos, históricos e de 
culturas contemporâneas. 
 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO: são áreas específicas dentro de cada zona de manejo, onde, foram 
somadas aos recursos naturais pequenas ou grandes quantidades de capital artificial para permitir que tenham 
lugar certas atividades científicas, recreativas, educativas, turísticas ou protetoras.  
 
ÁREA DE ENTORNO: área que circunda as Unidades de Conservação delimitada num raio de dez 
quilômetros, a partir de seus limites.  
 
ÁREA DE INFLUÊNCIA: área externa de um dado território, sobre o qual exerce influência de ordem 
ecológica e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações nos processos ecossistêmicos.  
 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA: é a área necessária à implantação das obras e atividades, 
propriamente ditas, bem como aquelas que envolvem a infra-estrutura de operacionalização de testes, 
plantios, armazenamento, transporte, distribuição de produtos/insumos/água, além da área de administração, 
residência dos envolvidos no projeto e entorno. São as áreas (laboratórios/campos) diretamente abrangidas.  
  
ÁREA DEGRADADA: área que apresenta alteração adversa das propriedades físicas e químicas, quando 
comparadas às características originais. A propriedade física mais comumente afetada é a estrutura do solo, 
ocorrendo perda de suas camadas devido a processos erosivos. As propriedades químicas são alteradas por 
processos de lixiviação e de salinização, de introdução de poluentes, etc. 
 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP): área legalmente protegida que tem a função de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
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fauna e flora, além de proteger o solo e assegurar o bem-estar das comunidades. São áreas de preservação 
permanente os mangues, as restingas, os topos de morro, as encostas de grande declividade, os mananciais de 
água, as matas ciliares, as veredas, etc. 
 
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA): área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, 
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de 
vida e o bem estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  
 
ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE): área em geral de pequena extensão, com 
pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 
raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 
local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação 
da natureza. 
 
ÁREA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO: área constituída por trechos contínuos do território 
brasileiro, incluindo suas águas territoriais, que deve ser preservada e destinada a planos e projetos de 
desenvolvimentos turísticos em função de seu valor natural e cultural. 
 
ÁREA NACIONAL DE RECREAÇÃO: trata-se de uma área relativamente extensa com paisagens 
naturais, que constitui uma grande atração para recreação ao ar livre e pela proximidade de centros 
populacionais importantes. Estas áreas são geralmente de fácil acesso ao público e potencialmente aptas para 
desenvolver em forma intensiva uma variedade de oportunidades, de recreação ao ar livre. É aceitável uma 
significativa alteração ou manipulação humana da paisagem. Os objetivos de manejo são aumentar ao 
máximo as oportunidades de recreação em um ambiente seminatural, manter uma elevada qualidade 
paisagística e impedir a degradação dos recursos naturais. 
 
ÁREA NATURAL TOMBADA: é uma área que, pelo seu valor histórico, arqueológico, turístico ou científico, 
passa a sofrer restrições de uso que garantam a preservação de suas características. Podem ser instituídas em 
terras públicas ou privadas, através de proposta do CONDEPHAAT à Secretaria de Estado da Cultura. 
  
ÁREA PROTEGIDA: (1) corresponde à unidade de conservação que constitui espaço territorial, incluindo 
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção; (2) superfície de terra e/ou de água especialmente consagrada à proteção e 
à manutenção da diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e os recursos culturais associados, 
e manejada através de meios jurídicos ou outros meios eficazes. 
 
ÁREAS CRÍTICAS: são considerados setores de uma região que cumprem funções ecológicas vitais ou que 
oferecem perigo para o homem. Portanto são áreas críticas os locais que: a) são os únicos ou de especial 
importância devido aos materiais genéticos que contém; b) abrigam animais ou plantas em perigo de extinção; 
c) oferecem habitat a espécies migradoras; d) funcionam como recursos de água; e) estão sujeitos a inundações; 
f) apresentam solos instáveis e susceptíveis aos fenômenos erosivos (movimento de massa, escorregamentos, 
sulcos, ravinas e voçorocas); g) apresentam abastecimento de águas contaminadas; h) oferecem perigos para 
a saúde humana; i) contém espécies animais ou vegetais perigosas ao homem; j) apresentam estradas com 
quedas de barreiras; e l) afetam a conservação das estradas e edifícios. Outros setores que podem ser 
classificados como áreas críticas são as terras úmidas, as zonas costeiras e os estuários. Do ponto de vista 
geomorfológico, a maior parte das unidades de conservação do Estado de São Paulo, localiza-se em meios 
naturais altamente sensíveis ao processo de elaboração do relevo, muitas vezes dinamizado pela interferência 
humana, através de abertura de estradas, desmatamento e outros. As declividades acentuadas, os elevados 
índices pluviométricos e os solos instáveis denotam a fragilidade desses ecossistemas, quanto ao 
desenvolvimento de processos erosivos. São considerados, portanto, como áreas críticas.  
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ÁREAS DE INTERSTÍCIO: áreas situadas entre unidades de conservação, outras áreas protegidas e áreas 
indígenas, podendo pertencer ao domínio público ou privado.  
 
ÁREAS ESTRATÉGICAS: destacam-se no conjunto das áreas socioambientais homogêneas da área de 
proteção ambiental, por apresentarem padrão de qualidade ambiental, tal como biodiversidade conservada ou 
problemas graves de degradação ambiental. São consideradas estratégicas pelo Plano de Gestão, tendo em 
vista a aplicação de ações programáticas e normativas emergenciais.  
 
ÁREAS SOCIOAMBIENTAIS HOMOGÊNEAS: são áreas identificadas e delimitadas, no contexto territorial 
do quadro socioambiental, por apresentarem homogeneidade interna, traduzindo um padrão de dinâmica e 
qualidade ambiental. 
 
ÁREAS SILVESTRES: são terras que por seu valor em termos dos recursos incluídos devem ser mantidas 
na forma silvestre e submetidas a regime de manejo apropriado. Do modo geral são terrenos mal, ou não 
utilizados para fins urbanos, agropecuários ou industriais, podendo ser florestas, montanhas, desertos, pântanos, 
etc., e que podem render maior benefício ao homem se forem conservados em maior ou menor grau no estado em 
que se encontram. O benefício auferido pelo homem, provenientes destes recursos difere daqueles concedidos 
pelo emprego de técnicas econômicas dado o fato de se utilizar capital natural, de difícil quantificação. 
 
ARIDEZ: condição climática do local onde a evaporação é superior a quantidade de chuvas.  
 
ÁRIDO: local caracterizado pela aridez, onde a vegetação é rala ou inexistente. Ex.: desertos.  
 
ASSOREAMENTO: acúmulo de terra, lama ou areia, transportada pela água, que se deposita no fundo dos 
rios, dificultando seu fluxo. Em períodos de chuva, pode provocar o transbordamento e o alagamento das 
áreas vizinhas. 
 
ATAQUE DIRETO: método de combate em que o fogo é atacado diretamente, com abafadores ou por meio 
da aplicação de água, espuma, retardante ou terra. 
 
ATAQUE INDIRETO: consiste em eliminar o material combustível existente na superfície compreendida 
entre a frente do fogo e a barreira delimitada como linha de defesa (aceiro). 
 
ATAQUE INICIAL: esforço inicial de controle realizado pelo grupo que primeiro chegar ao local do fogo. 
 
ATAQUE PARALELO: método intermediário de combate ao fogo entre o direto e o indireto. É usado 
quando o calor produzido pelo fogo permite certa aproximação, mas não o suficiente para o ataque direto. 
 
ATERRO SANITÁRIO: método de dispor resíduos sólidos, que são compactos e enterrados. Em geral, 
são escavações forradas com plástico ou argila, os quais possuem um sistema de coleta de “chorume” 
(líquido que contém substâncias dissolvidas, retiradas de sólidos permeáveis com altos teores de tais substâncias). 
Por exemplo, os aterros sanitários geram chorume que, com freqüência, está contaminado por substâncias 
tóxicas e ameaça as águas subterrâneas.  
 
ATIVIDADES COM ANIMAIS DE MONTARIA: passeios e atividades de fiscalização realizadas com a 
utilização de animais de montaria. 
 
ATRATIVO: é o recurso trabalhado que motiva o deslocamento temporário dos turistas. Pode ser natural 
ou cultural. 
 
ATRATIVO TURÍSTICO: todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse para o turismo. Constitui o 
componente principal e mais importante do produto turístico, pois determina a seleção, por parte do turista, 
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do local de destino de uma viagem, ou seja, gere uma corrente turística até a localidade. Podem ser naturais, 
culturais, manifestações e usos tradicionais e populares, realizações técnicas e científicas contemporâneas e 
acontecimentos programados. 
 
AUDIOVISUAL: diz-se de um método pedagógico em que se lança mão simultaneamente, do som e da 
imagem por meio de livros, filmes, discos, televisão, etc. 
 
AUTÓCTONE: originário do próprio local onde ocorre atualmente, in situ. 
 
AUTÓTROFO: organismo que não depende de outro para se alimentar. Fabrica seu próprio alimento a 
partir de água e gás carbônico. Ex.: plantas e algumas bactérias.  
 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA): instrumento técnico-jurídico muito eficaz de 
proteção aos recursos ambientais. É uma identificação, bem como uma estimativa sistemática, dos prováveis 
efeitos de projetos, planos e programas, relativamente aos meios físico-químico, biológico, cultural e sócio-
econômico que compõem o conjunto ambiental. 
 
AVALIAÇÃO DE RISCOS: a identificação, medição e priorização dos riscos. 
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B 
 
 
 
 
BACIA: área na qual um rio capta sua água. O termo também é utilizado para descrever as fontes de água de 
lagos e regiões.  
 
BACIA HIDROGRÁFICA: área total de drenagem que alimenta uma determinada rede hidrográfica.  
 
BACIA SEDIMENTAR: parte mais baixa do terreno que recebe e acumula sedimentos transportados pelos 
rios ou pelas enxurradas.  
 
BACTÉRIA: ser vivo microscópico, importante decompositor da biosfera, encontrado tanto no solo, 
na água, no interior de seres vivos, quanto em cadáveres e restos orgânicos.  
 
BALANÇO ECOLÓGICO: estudo dos aspectos naturais e artificiais que os ecologistas e outros 
profissionais devem fazer para conhecer uma região e agir em sua defesa.  
 
BALNEABILIDADE: padrão de qualidade das águas, em relação  à   presença de coliformes fecais, 
que indica se as pessoas podem se banhar sem risco para a saúde. É classificada em excelente, muito boa, 
satisfatória e imprópria.  
 
BANCO DE GERMOPLASMA: expressão genérica para designar uma área de preservação biológica com 
grande multiplicidade florística e densidade vegetal. 
 
BANHADO: áreas preferencialmente de brejos. Alguns setores dos banhados ficam secos durante a 
estiagem, outros permanecem encharcados.  
 
BANHADO SALGADO: banhado em áreas marítimas.  
 
BARREIRA ECOLÓGICA: conjunto de mecanismos ou processos que impedem o fluxo gênico.  
 
BARREIRA GEOGRÁFICA: qualquer acidente geográfico que impede o fluxo gênico. 
 
BELEZA CÊNICA: conceito subjetivo de uma paisagem que agrada à vista. Situação em que os elementos 
naturais e/ou culturais estão em harmonia com o meio e em bom estado de conservação. 
 
BIOCENOSE: conjunto de seres vivos que ocupam um ecossistema, ligados por uma relação de 
dependência e que se mantêm reproduzindo-se permanentemente.  
 
BIOCIDA: substância que envenena organismos vivos.  
 
BIODEGRADÁVEL: características de substâncias naturais ou com elementos naturais que, ao entrar em 
contato com o solo, decompõem-se, integrando-se a esse solo, sem causar poluição.  
 
BIODIVERSIDADE: termo que se refere à variedade de genótipos, espécies, populações, comunidades, 
ecossistemas e processos ecológicos existentes em uma determinada região. Pode ser medida em diferentes 
níveis: genes, espécies, níveis taxonômicos mais altos, comunidades e processos biológicos, ecossistemas, 
biomas, e em diferentes escalas temporais e espaciais.  
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BIOINDICADORES: espécies animais ou vegetais que indicam antecipadamente modificações em um 
ambiente, geralmente causadas pela poluição. Ex.: liquens que indicam a poluição do ar.  
 
BIOGEOGRAFIA: estudo multidisciplinar, centrado numa perspectiva ecológica, que analisa a distribuição 
espacial, atual e passada, de plantas e animais, levando em consideração fatores histórico-causais.  
 
BIOMA: amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos fisionômicos semelhantes de 
vegetação, com diferentes tipos climáticos. Os principais biomas mundiais são: tundra, taiga, floresta 
temperada caducifólia, floresta tropical chuvosa, savana, oceano e água doce.  
 
BIOMASSA: peso total de todos os seres vivos em um determinado ambiente ou em uma amostra. O termo 
também é utilizado na descrição de materiais orgânicos que podem ser empregados como combustível – 
material vegetal seco, lenha, resíduos orgânicos, etc. 
 
BIOREGIÃO: é um espaço geográfico que abriga integralmente um ou vários ecossistemas. Caracteriza-se 
por sua topografia, cobertura vegetal, cultura e história humanas, sendo assim identificável por comunidades 
locais, governos e cientistas.  
 
BIOSFERA: sistema integrado de organismos vivos e seus suportes, compreendendo a parte periférica do 
planeta Terra com a atmosfera circundante, estendendo-se para cima e para baixo até onde exista 
naturalmente qualquer forma de vida.  
 
BIOSSEGURANÇA: é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos 
riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 
serviços, riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, das plantas, do meio ambiente.  
 
BIOTA: conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico, em estreita correspondência 
com as características físicas, químicas e biológicas deste ambiente.  
  
BIOTECNOLOGIA: aplicação de processos biológicos à produção de materiais e substâncias para o uso 
industrial, medicinal, farmacêutico, etc. São exemplos – a fermentação, a produção de antibióticos como a 
penicilina, obtenção de insulina e métodos de controle biológico.  
 
BIÓTICO: componente vivo do meio ambiente, como os animais, as plantas e os micro-organismos.  
 
BIÓTOPO: lugar onde vivem microorganismos, plantas e animais.  
 
BÓIA-CROSS: esporte radical que utiliza bóias para descer rios de corredeiras. Também conhecido como 
descida de bóia.  
 
BORDA DO INCÊNDIO: é a parte de seu perímetro que se encontra em chamas.  
 
BOTÂNICA: ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas.  
 
BREJO: terreno plano, encharcado, que aparece nas regiões de cabeceiras ou em zonas de transbordamentos 
de rios.  
 
BRIGADA DE INCÊNDIO: grupo organizado de pessoas voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para 
atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros socorros, dentro 
de uma área preestabelecida. O objetivo é proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as 
conseqüências iniciais do sinistro, e dos danos ao patrimônio e ao meio ambiente. 
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BÚSSOLA: instrumento que indica a direção geográfica sobre a superfície da Terra, por meio de uma 
agulha de material ferromagnético que aponta para o Norte magnético. Não deve ser usada em locais 
próximos a concentrações de material ferromagnético ou ímãs – que alteram a direção da agulha, fornecendo 
uma leitura errônea – e onde haja necessidade de precisão, uma vez que aponta para o Norte magnético, e não 
para o Norte geográfico. As cartas geográficas geralmente indicam a declinação magnética terrestre e a data 
em que ela foi medida, para efeito de correções de cálculo.  
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C 
 
 
 
 
CAATINGA: ecossistema formado por pequenas árvores e arbustos espinhosos esparsos que perdem as 
folhas durante o período de seca. Flora típica do Sertão Nordestino Brasileiro.  
 
CABECEIRA: lugar onde nasce um curso d’água.  
 
CABEÇA OU FRENTE DO INCÊNDIO: é a parte da frente do incêndio onde o fogo avança com mais 
força, intensidade e rapidez.  
 
CAÇA AMADORÍSTICA: caça não profissional. Atividade desenvolvida por prazer onde o indivíduo que 
a pratica não faz dela um meio de vida. 
 
CAÇA PREDATÓRIA: matanças indiscriminadas de animais, afetando a dinâmica da população. 
 
CADEIA ALIMENTAR: é a transferência da energia alimentar que existe no ambiente natural, numa 
seqüência na qual alguns organismos consomem e outros são consumidores. Essas cadeias são responsáveis 
pelo equilíbrio natural das comunidades e o seu rompimento pode trazer conseqüências drásticas, como é o 
caso quando da eliminação de predadores de insetos. Estes podem proliferar rapidamente e transformar-se 
em pragas nocivas à economia humana. A cadeia alimentar é formada por diferentes níveis tróficos 
(trophe = nutrição). A energia necessária ao funcionamento dos ecossistemas é proveniente do sol e é 
captada pelos organismos clorofilados (autótrofos), que por produzirem alimento são chamados produtores 
(1º nível trófico). Estes servem de alimento aos consumidores primários (2º nível trófico ou herbívoros), que 
servem de alimento aos consumidores secundários (3º nível trófico) que servem de alimento aos 
consumidores terciários (4º nível trófico) e assim sucessivamente. Todos os organismos ao morrerem, sofrem 
a ação dos saprófagos (sapros = morto, em decomposição; phagos = devorador), que constituem o nível 
trófico dos decompositores. 
 
CADUCIFÓLIA: planta que perde as folhas em épocas desfavoráveis (de frio, de seca, etc.).  
 
CAMINHADA: uma das atividades mais freqüentes de acesso e utilização das Unidades de Conservação. 
A caminhada é o ato de percorrer montanhas e outros ambientes naturais a pé, sendo possível a utilização de 
técnicas e equipamentos específicos para facilitar e aprimorar a atividade. Existem vários tipos de 
caminhada, com variados níveis de dificuldade, desde as mais longas, com pernoite (trekking), até aquelas 
que são realizadas em um dia (hikking). É uma atividade que coloca o visitante em contato direto com o 
ambiente e é freqüentemente acompanhada por um senso de enriquecimento pessoal e satisfação.  
 
CAMINHOS DE SERVIÇO: são trilhas ou estradas sem pavimentação utilizadas para cumprir atividades 
administrativas da área silvestre. Por exemplo, caminhos utilizados pela patrulhagem (fiscalização); 
caminhos dentro da zona de uso especial. Geralmente estes caminhos não são acessíveis ao público visitante. 
 
CAMPANHA GAÚCHA: vegetação de área subtropical, onde as plantas são submetidas a uma dupla 
estacionalidade: uma fisiológica provocada pelo frio das frentes polares e outra seca mais curta, com 
déficit hídrico. 
 
CAMPINARANA: campina em que devido a melhor qualidade do terreno há maior número de árvores.  
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CAMPING: área de uso coletivo, ao ar livre, onde se pode oferecer algumas facilidades para tornar mais 
confortável a estada em barracas que aí serão montadas. 
 
CAMPISMO: atividade coletiva turística ou esportiva que consiste em viajar e acampar ao ar livre, 
geralmente em lugar apropriado, com equipamento necessário. 
 
CAMPO: terreno bastante extenso e bem plano, onde predominam as gramíneas, ideal para a agropecuária 
(plantações e pastagens).  
 
CAMPO LIMPO: fitofissionomia do Cerrado caracterizada por apresentar essencialmente vegetação 
herbácea, com um ou outro indivíduo arbóreo.  
 
CAMPO RUPESTRE (CAMPO DE ALTITUDE): vegetação típica de ambientes montano e alto-
montano, com estrutura arbustiva e/ou herbácea que ocorrem no cume das serras com altitudes elevadas, 
predominando em clima subtropical ou temperado.  
 
CAMPO SUJO: fitofissionomia do Cerrado caracterizada por apresentar vegetação herbácea-arbustiva com 
indivíduos arbóreos distribuídos muito esparsadamente. 
 
CANIONISMO/CACHOEIRISMO: refere-se às decidas de rios de montanhas, com a utilização de 
técnicas verticais, nado, saltos, flutuações, etc. Pode-se dizer que o cachoeirismo faz parte do canionismo, 
pois consiste na descida de um salto ou uma cachoeira, utilizando-se de técnicas verticais (rapel).  
 
CANOAGEM: atividade esportiva aquática que pode ser realizada com botes infláveis, canoas ou caiaques. 
 
CANYON: vale produzido pela erosão causada pelos rios. Nesse vale, geralmente encontramos cachoeiras. 
 
CAPÃO: pequeno bosque formado por árvores ou arbustos isolados em um campo.  
 
CAPACIDADE DE CARGA: método de cálculo que gera um indicador quantitativo maior, que serve como 
um termômetro para os manejadores de áreas onde nunca se fez o acompanhamento sistemático dos impactos 
de visitação, garantindo um instrumento de controle mínimo para iniciar a implementação do sistema de 
manejo de impacto de visitação. 
 
CAPOEIRA: vegetação que nasce após a derrubada de uma mata nativa, sendo, portanto uma vegetação 
secundária.  
 
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL: etapa importante da gestão ambiental. Tem por objetivo identificar 
os limites e as potencialidades do meio ambiente.  
 
CARNAÚBA: vegetação com a predominância da espécie carnaúba.  
 
CARTAS TOPOGRÁFICAS: cartas elaboradas mediante um levantamento original, ou compilada de 
outras topográficas existentes, e que inclui os acidentes naturais e os acidentes artificiais, permitindo a 
determinação de altura; carta em que os acidentes planimétricos e altimétricos são geometricamente bem 
representados. 
 
CASA DE VEGETAÇÃO: refere-se a uma estrutura com paredes, um teto e um piso, projetada e usada, 
principalmente, para o crescimento de plantas em ambiente controlado e protegido. As paredes e o teto são 
geralmente construídos de material transparente ou translúcido para permitir passagem de luz solar.  
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CATEGORIA DE MANEJO: são características estabelecidas por um sistema de classificação de áreas 
silvestres, adotado, segundo o qual as áreas de cada categoria são manejadas para alcançarem objetivos 
próprios, seguindo métodos técnico-científicos e administrativos também próprios, através da análise dos 
objetivos nacionais e/ou estaduais de conservação. É o nome genérico que se atribuí as áreas silvestres 
protegidas ou às áreas naturais protegidas para classificá-las segundo o tipo de gestão, manejo ou 
administração que venham a receber, o que se deve realizar de acordo com uma determinada forma pré-
estabelecida. Cada categoria de manejo tem seus próprios objetivos e normas. Exemplos de categoria de 
manejo são: Parque Nacional, Reserva Biológica, Monumento Natural.  
 
CAVERNA: grande cavidade no interior da terra, geralmente em terrenos rochosos, construída pela ação das 
águas das chuvas ou dos rios.  
 
CENÁRIO: é uma previsão narrativa dos futuros estados de um determinado sistema.  
 
CENÁRIO DE TRANSIÇÃO: mostra as mudanças e as ações alternativas de um sistema, em vários 
estágios de evolução do mesmo.  
 
CENÁRIO FUTURO: descreve as condições e eventos (o estado do sistema interno e o contexto externo) 
em um único momento no futuro.  
 
CENTRO CULTURAL: vide Centro de Visitantes. 
 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO: vide Centro de Visitantes. 
 
CENTRO DE VISITANTES: edifício construído com a finalidade de recepcionar o visitante e informá-lo 
das oportunidades que a área oferece. Tem como objetivo também levar a cabo atividades interpretativas, 
educativas e culturais sobre os recursos e problemas da área silvestre e da região. Deve também 
incentivar a visita a outras áreas silvestres. Pode ser composto de: recepção, sala de exposição e/ou museu, 
anfiteatro, biblioteca, venda de “souvenirs” e publicações. Também é referido como Centro Cultural ou 
Centro de Interpretação. 
 
CERRADÃO: fitofissionomia do Cerrado caracterizada por apresentar vegetação arbórea, com árvores em 
torno de 10 metros de altura (podendo atingir até 15 metros). 
 
CERRADO: tipo de vegetação que ocorre no Planalto Central Brasileiro e em certas áreas da 
Amazônia e do Nordeste, em terreno geralmente plano, caracterizado por árvores baixas e arbustos 
espaçados, associados a gramíneas. As espécies deste tipo de vegetação apresentam troncos e ramos 
acentuadamente tortuosos e acinzentados. 
 
CERRADO SENSO STRICTO (CERRADO TÍPICO): fitofissionomia do Cerrado caracterizada por 
apresentar vegetação arbustiva-arbórea, com árvores em torno de 3 metros de altura (podendo atingir até 
10 metros). 
 
CERTIFICAÇÃO FLORESTAL: instrumento de incentivo à utilização sustentável das florestas, permitindo 
que os consumidores possam identificar os produtos extraídos de forma legal.  
 
CEVA: lugar onde se depositam alimentos para atrair animais com objetivo de observá-los. 
 
CHAPADA: tipo de planalto formado por morros com paredões rochosos, dezenas de cachoeiras e rios. 
No Brasil, temos a chapada Diamantina (BA), Chapada dos Guimarães (MT), etc. 
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CHUVA ÁCIDA: precipitação (chuva) com pH inferior ao normal. Precipitação ácida seria, de fato, o termo 
mais preciso,  pois a  neve,  o granizo e  a  mistura  de  chuva  com  neve  também  podem  ser  ácidos. 
A precipitação normal é apenas ligeiramente ácida. Já a ácida é causada por emissões de enxofre e óxidos de 
nitrogênio na queima de combustíveis fósseis. Os óxidos de nitrogênio reagem na atmosfera, produzindo 
ácido nítrico (HNO3), óxidos de enxofre e ácido sulfúrico (H2SO4). A chuva ácida pode prejudicar a 
reprodução dos animais aquáticos, causar danos às plantações, construções e automóveis, entre tantos outros 
efeitos nocivos.  
 
CICLO DE NUTRIENTE: rota do nutriente através do ecossistema, desde sua assimilação pelos organismos 
até sua liberação por decomposição ou evapotranspiração. 
 
CICLO HIDROLÓGICO: movimento da água através do ecossistema. O ciclo depende da capacidade da 
água de estar presente nas formas líquida e gasosa. O ciclo tem quatro fases – evaporação, condensação, 
precipitação e deflúvio.  
 
CICLOTURISMO: São viagens/passeios de bicicleta, realizados por estradas asfaltadas e/ou sem pavimentação.  
 
CLÍMAX: em Ecologia é o estágio final de sucessão de uma comunidade vegetal de uma determinada área, 
em que a vegetação se mantém mais ou menos estável, em equilíbrio com as condições ambientais 
existentes. A noção de clímax estático está ultrapassada, em virtude das mudanças permanentes nas 
condições ambientais, que podem originar clímax diferentes. 
 
CLINÔMETRO: instrumento usado para medir a declividade de terrenos.  
 
COBERTURA VEGETAL: porcentagem de área do substrato coberta pela projeção vertical das partes 
aéreas das plantas que compõem um tipo de vegetação. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA PARA O ECOTURISMO: conjunto de diretrizes que orientam as atividades e 
serviços, de modo que os princípios do ecoturismo sejam respeitados. Embora não haja obrigatoriedade de 
sua adoção, selos verdes estão sendo criados para valorizar produtos ecoturísticos que adotem estas diretrizes.  
 
CÓDIGO FLORESTAL: Lei nº 4.771 decretada e sancionada em 15 de setembro 1965 e atualizada em 2001, 
determina que “As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas 
de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se 
os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem”. 
 
COLETA SELETIVA: Separação do lixo por tipo de material: vidros, plásticos, metais e papéis para 
reutilização, ou reciclagem. Sem ela, esse processo pode ser impossibilitado. Na coleta seletiva em locais 
públicos, a identificação é feita por cores padronizadas: Azul para papel, Amarelo para metal, Verde para 
vidro, Vermelho para plástico, Branco para lixo orgânico.  
 
COLUNA DA ÁGUA: pressão exercida sobre o mergulhador, variável de acordo com a profundidade e 
características físico-químicas da água. 
 
COLÚVIO: porção de solos e detritos que se acumulam na base de uma encosta, por perda de massa ou 
erosão superficial.  
 
COMBUSTÍVEL FLORESTAL: material orgânico disponível no meio ambiente, que pode entrar em 
ignição e queimar-se.  
 
COMPACTAÇÃO: redução dos espaços vazios entre partículas de um material, ou entre diferentes 
materiais, diminuindo o volume anteriormente ocupado.  
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COMPETIÇÃO: tipo de interação que ocorre entre duas espécies quando seus membros passam a disputar 
de modo ativo um mesmo recurso do ambiente.  
 
COMPLEXO TURÍSTICO: conjunto de equipamentos, serviços e atrativos turísticos concentrados em 
uma área, onde os visitantes têm condições de permanecer por vários dias. Embora disponha de uma certa 
infra-estrutura turística de alimentação, hospedagem, entretenimento, não se constitui em um centro urbano. 
 
COMPOSTAGEM: processo de tratamento dos resíduos orgânicos capaz de produzir adubo orgânico.  
 
COMUNICAÇÃO AMBIENTAL: é a atividade de se comunicar à população sobre a natureza do meio no 
qual ela vive e participa.  
 
COMUNIDADE: conjunto de populações concorrentes e que usualmente interagem de forma organizada 
em uma determinada área (biótopo). O mesmo que biocenose.  
 
COMUNIDADE BIÓTICA: vide biocenose. 
 
COMUNIDADE LOCAL: pessoas residentes em uma região visitada.  
 
COMUNIDADE TRADICIONAL: grupo de pessoas que apresentam um modelo de ocupação do espaço e 
uso dos recursos naturais voltado principalmente para a subsistência, com fraca articulação com o mercado, 
baseado em uso intensivo de mão de obra familiar, tecnologias de baixo impacto derivadas de conhecimentos 
patrimoniais e, via de regra, de base sustentável. Estas populações – caiçaras, ribeirinhos, seringueiros, 
quilombolas e outras variantes em geral ocupam a região há muito tempo, não têm registro legal de 
propriedade privada individual da terra, definindo apenas o local de moradia como parcela individual, sendo 
o restante do território encarado como área de uso comunitário, com seu uso regulamentado pelo costume e 
por normas compartilhadas internamente. 
 
CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO: refere-se a condições tais como, as atividades e empreendimentos que se 
assentam ou se implantam sobre um determinado território, estabelecendo interferências e intervenções sobre 
os elementos físicos e bióticos, definindo formas de manejo adequadas ou inadequadas à conservação dos 
recursos naturais. 
 
CONDUTOR DE VISITANTES: chama-se condutor de visitantes a pessoa residente na região, capacitada 
para acompanhar o visitante dentro da mesma e no seu entorno, e muitas vezes credenciada pelo órgão gestor 
da Unidade de Conservação. 
 
CONSELHO CONSULTIVO: órgão de consulta, apoio e participação formado por representantes da 
comunidade. 
 
CONSELHO DELIBERATIVO: órgão máximo da estrutura organizacional, responsável pela definição da 
política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios. 
 
CONSERVAÇÃO: sistema flexível ou conjunto de diretrizes planejadas para o manejo e utilização 
sustentada dos recursos naturais, a um nível ótimo de rendimento e preservação da diversidade biológica. 
Manutenção de áreas naturais preservadas por meio de um conjunto de normas e critérios científicos e legais. 
Pode ser classificado também como manejo dos recursos naturais de forma a conseguir alta qualidade de 
vida humana sustentada. 
 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: entende-se por conservação da natureza o manejo do uso humano da 
natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a 
recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais 
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gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. 
 
CONSERVAÇÃO EX SITU: significa a conservação de componentes da diversidade biológica fora de seus 
habitats naturais. 
 
CONSERVAÇÃO IN SITU: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação 
de populações viáveis de espécies e seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, 
nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características. 
 
CONTABILIDADE AMBIENTAL: valoração dos recursos naturais, seus bens e serviços, geralmente 
inserida nos balanços sociais das empresas, utilizado como referência na tomada de decisões em novos e 
atuais investimentos. 
 
CONTAMINANTE: qualquer substância presente num ambiente ao qual não pertença, que cause problemas 
estéticos e de risco à saúde. Em geral, divide-se entre contaminantes físicos e químicos. 
 
CONTRA-FOGO: técnica de combate em que, tendo como base um aceiro natural ou construído, é ateado fogo 
na vegetação existente entre o aceiro e a linha de fogo do incêndio de forma a eliminar o combustível existente. 
 
CONTROLE BIOLÓGICO: introdução de organismos em uma região na qual estes normalmente não 
existiam, com o objetivo de erradicar ou suprimir um determinado grupo alvo de espécies.  
 
CONVERSÃO DE DÍVIDA: acordo financeiro pelo qual uma determinada parte da dívida externa de um 
país é perdoada se o país concordar em preservar suas áreas naturais. Em geral, essas conversões são 
efetuadas em associação com um grupo independente, como uma organização ambientalista.  
 
COOPERAÇÃO: união de duas espécies formando uma associação que facilita a vida para ambas.  
 
CORPO D’ÁGUA: tipo de reservatório de água doce. Ex.: nascentes, córregos, rios, lagoas, represas, etc. 
 
CORREDOR DE FAUNA: área que permite o trânsito de animais silvestres entre blocos de florestas.  
 
CORREDORES ECOLÓGICOS: as porções dos ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 
conservação e outras áreas naturais, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 
facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações 
que demandam, para sua sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.  
 
CÓRREGO: idem ribeirão.  
 
CORTE RASO: derrubada total da vegetação, desmatamento.  
 
CUME: ponto mais alto de uma montanha.  
 
CURVA DE NÍVEL: num mapa, linhas que representam os desníveis do terreno – pontos mais baixos, mais 
altos, etc. Na agricultura, construções feitas amontoando-se terra, formando faixas que impedem a erosão.  
 
CURVÍMETRO: aparelho para medir distâncias em uma carta, seguindo-se linhas de formas irregulares, 
como rios, estradas, litorais, etc., e que consiste essencialmente de uma roda, que rola tangencialmente ao 
longo da curva e um disco com numeração. 
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D 
 
 
 
 

DASONOMIA: significa ciência florestal e se compõe de ramos e sub-ramos como tecnologia florestal, 
economia florestal, etc. 
 
DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA: termo utilizado no planejamento de unidades de conservação para 
justificar, com base na análise dos recursos naturais e culturais da área, sua criação e manutenção como 
unidade de conservação, bem como a seleção da categoria de manejo. 
 
DECLIVE: inclinação de terreno vista de cima para baixo; descida.  
 
DECLIVIDADE: inclinação de terrenos.  
 
DECOMPOSIÇÃO: transformações de materiais orgânicos (vindos de seres vivos), do solo ou da água, 
em minerais, com liberação de energia.  
 
DECOMPOSITOR: ser vivo, geralmente microscópico, como bactérias e fungos, que consomem 
organismos mortos e outros dejetos orgânicos, transformando-os em minerais que voltam à natureza.  
 
DEFESO: Época do ano em que é proibido caçar ou pescar determinadas espécies.  
 
DEFLORESTAMENTO: retirada de vegetação natural de uma área. 
 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: destruição do ambiente natural ou artificial, causando o desaparecimento 
das características originais de um determinado local.  
 
DEMANDA TURÍSTICA: é a quantidade de bens e serviços turísticos consumidos por empresas e/ou 
famílias, dado o nível de renda, os preços e necessidades dos consumidores. 
 
DENSIDADE ECOLÓGICA: número relativo de indivíduos de uma espécie num determinado ambiente.  
 
DEPRESSÃO: superfície mais baixa que as áreas ao seu redor.  
 
DESAGREGAÇÃO: em geologia, processo de quebra ou descascamento das rochas, responsável pela 
formação dos solos.  
 
DESAPROPRIAÇÃO: ato do poder público de conversão forçada de uma propriedade particular em 
pública, mediante indenização obrigatória, para atender a um interesse coletivo. 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO: teoria segundo a qual o bem estar da humanidade depende da 
conservação dos recursos naturais. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentado permite o progresso 
para atender às necessidades do presente, mas sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 
atender às suas próprias necessidades.  
 
DESERTIFICAÇÃO: processo de transformação de terras não-desérticas em deserto, como resultado, 
em geral, de pastagem excessiva, exaustão da matéria orgânica, uso excessivo das águas subterrâneas, 
mudança nos padrões de precipitação, etc. 
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DESLISAMENTO: escorregamento de massa de solo, motivado, em geral, pelo peso causado por 
infiltrações de água, por corte ou construção na base de encostas.  
 
DESMATAMENTO: perda de florestas como resultado de atividades madeireiras, agropecuárias, de mineração, 
ou de construção de estradas. O desmatamento pode causar erosão do solo, processos de assoreamento e 
perda de biodiversidade e de habitats essenciais.  
 
DESMORONAMENTO: queda de uma massa de solo, rochas ou vegetação, às vezes provocada pela água.  
 
DEVASTAÇÃO AMBIENTAL: processo de extração, destruição ou supressão de todos ou da maior parte 
dos elementos de um determinado ambiente. 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: técnica que permite o levantamento de informações dos meios biológico, 
físico, social e econômico de uma determinada área, possibilitando a realização de prognósticos quanto à 
inclusão ou não de determinada atividade econômica.  
 
DIQUE: estrutura natural ou artificial que controla a erosão, retém ou controla o nível das águas de um rio, 
lago ou mar. 
 
DIREITO AMBIENTAL: conjunto de normas jurídicas que busca disciplinar e proteger o meio ambiente 
considerando todos os seus fatores biológicos, físicos, sócio-econômico e cultural.  
 
DISPERSÃO: capacidade que os organismos têm de mudar de local. É realizada por seres vivos que andam, 
voam ou nadam ou também são levados pelo vento e pela água.  
 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA: é a variedade de genótipos, espécies, populações, comunidades, 
ecossistemas e processos ecológicos existentes em uma determinada região. Isto significa a variabilidade de 
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a 
diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.  
 
DIVISOR DE ÁGUAS: elevação do relevo que separa as áreas drenadas por diferentes rios.  
 
DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO: grande área do espaço geográfico, no interior de uma área continental, 
onde predominam feições morfológicas e condições ecológicas características. 
 
DORMÊNCIA: período em que os brotos e as sementes ficam incapazes de se desenvolver.  
 
DRENAGEM: retirada do excesso de água do solo.  
 
DUNAS: formação arenosa produzida pela ação dos ventos. Não são estáveis e costumam migrar 
lentamente; a migração continua até que sejam fixadas pela vegetação.  



 
 
MARCONDES, M. A. P. et al. Terminologia em manejo de unidades de conservação. 
 
 

 
IF Sér. Reg., São Paulo, n. 34, p. 1-63, maio 2008. 

21

E 
 
 
 
 
ECODESENVOLVIMENTO: processo de transformação do meio com a utilização de técnicas 
ecologicamente viáveis, concebidas em função das potencialidades desse meio, impedindo o desperdício dos 
recursos e empregando-os na satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade, considerada a 
diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais. É uma forma de desenvolvimento econômico e 
social, de forma planejada, com o objetivo de otimizar o uso dos recursos disponíveis, dentro das restrições 
ambientais locais. 
 
ECOLODGE (Ecopousada): alojamento cujo desenho arquitetônico está integrado ao entorno natural e 
cultural; sua construção é idealizada e realizada levando-se em consideração a minimização dos impactos 
negativos ao meio. 
 
ECOLOGIA: ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com ambiente.  
 
ECOSSISTEMA: conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a fauna 
e os microrganismos que nele habitam, e que incluem os fatores de equilíbrio biológico, geológico, 
meteorológico e atmosférico. Um lago é um bom exemplo de um ecossistema que compreende organismos e 
componentes que interagem dentro de uma unidade definida. As funções do ecossistema compreendem as 
transferências de energia, ciclagem de nutrientes e manutenção da estrutura físico–biológica. Qualquer 
ecossistema, seja ele degradado, parcialmente degradado ou intacto, mostra transferência de energia e 
ciclagem de nutrientes.  
 
ECOTÉCNICAS: técnicas que minimizam os impactos ambientais negativos, tanto no processo de 
elaboração / construção, como durante sua operação.  
 
ECÓTONO: encontro de dois ecossistemas diferentes; zona de transição florística.  
 
ECOTURISMO: É o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural 
e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a 
resolução dos problemas concretos do meio ambiente por meio de enfoques interdisciplinares e de uma 
participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. Caracteriza-se por incorporar as 
dimensões socioeconômicas, política, cultural e histórica. Deve permitir a compreensão da natureza 
complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos elementos que compõem o 
ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os recursos do meio na satisfação material e espiritual da 
sociedade no presente e no futuro.  
 
EFEITO DE BORDA: qualquer distúrbio no limite de uma reserva natural que afete as espécies ali 
existentes. Ex.: barulho, invasão de pessoas ou animais domésticos, lixo, etc. 
 
EFEITO ESTUFA: processo pelo qual determinados gases, principalmente o dióxido de carbono e o vapor 
d’água, retêm parte do calor do sol e o reflete para a Terra. Os gases deixam passar a energia do sol de onda 
curta, mas absorvem a energia de onda mais longa impedindo, portanto, que o calor do sol seja refletido para 
o espaço. Sem esse processo natural, a Terra seria consideravelmente mais fria do que é e não poderia 
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sustentar a vida. Muitos cientistas estão preocupados com o aumento, nos últimos anos, das concentrações 
atmosféricas dos gases que provocam o efeito estufa, pois receiam que as temperaturas médias da terra 
aumentem como resultado desse fenômeno. A maioria dos pesquisadores concorda que está ocorrendo um 
aquecimento global, embora haja incerteza quanto à taxa de aquecimento e sua magnitude. Entre os “gases 
do efeito estufa”, além do CO2, estão o metano, o óxido nitroso e os CFCs.  
 
EFICÁCIA: medida do grau de sucesso de um projeto ou de um programa quanto à realização de seus objetivos.  
 
EFICIÊNCIA: medida da produtividade do processo de implementação, quanto à realização dos seus objetivos. 
 
EFLUENTE: qualquer resíduo despejado no meio ambiente. Nem todos os efluentes causam poluição, mas 
toda poluição é proveniente de efluentes.  
 
ENDÊMICA: é a qualidade daquelas espécies da flora e da fauna cuja origem e ocorrência são restritas a 
determinada região. Um bom exemplo é o mico-leão-dourado, espécie endêmica da Mata Atlântica de 
Baixada Costeira do Estado do Rio de Janeiro.  
 
ENDEMISMO: ocorrência de uma dada espécie em área restrita, como por exemplo, numa ilha ou montanha.  
 
ENERGIA ALTERNATIVA: forma de energia cuja produção não degrada o ambiente. Pode ser energia 
solar, dos ventos, da biomassa e das marés.  
 
ENTOMOFILIA: modalidade de polinização em que os grãos de pólen são transportados pelos insetos, 
que, ao visitarem as flores de néctar, se empoam com o pólen e vão depositá-lo noutra flor.   
 
ENTORNO: área que circunscreve um território, o qual tem limites estabelecidos, por constituir espaço 
ambiental ou por apresentar homogeneidade de funções.  
 
EPÍFITA: Planta que se apóia em troncos, galhos, pedras e outros elementos que lhe servem de suporte: um 
tipo de comensalismo: a epífita não retira alimento do seu apoio. Orquídeas e bromélias são epífitas.  
 
EQUILÍBRIO ECOLÓGICO: população de tamanho estável na qual as taxas de mortalidade e emigração 
são compensadas pela taxa de natalidade e imigração.  
 
EROSÃO: desgaste do solo devido ao vento, às chuvas ou a outras forças da natureza. A erosão pode ser 
acelerada pela agricultura, excesso de pastagem, atividade madeireira e construção de estradas.  
 
ESCALADA: é a ascensão de montanhas, paredes ou blocos rochosos com a utilização de técnicas e 
equipamentos específicos.  
 
ESGOTO: resíduos líquidos, incluindo dejetos humanos e águas servidas.  
 
ESPECIAÇÃO: processo evolutivo pelo qual surge uma nova espécie; mecanismo pelo qual uma espécie da 
origem a outra.  
 
ESPÉCIE: a unidade da classificação taxonômica para as plantas e os animais; uma população de indivíduos 
similares nas suas características estruturais e funcionais.  
 
ESPÉCIES AMEAÇADAS: espécies cujas populações estão reduzidas e correm o perigo iminente de desaparecer. 
 
ESPÉCIES CINEGÉTICAS: espécies de animais silvestres cujas populações podem ser submetidas a uma 
pressão de caça.  
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ESPÉCIES CONSPÍCUAS: espécies animais ou vegetais passíveis de serem observadas com certa facilidade.  
 
ESPÉCIES EXÓTICAS: espécies presentes em uma determinada área geográfica da qual não são originárias.  
 
ESPÉCIES NATIVAS: espécies que supostamente são originárias da área geográfica em que atualmente ocorrem. 
 
ESPELEOLOGIA: estudo das cavidades naturais subterrâneas, que tem como principais objetivos à 
exploração, observação e interpretação das cavernas. Por meio da Espeleologia, os geomorfólogos estudam a 
topografia, a morfologia e a formação das cavernas.  
 
ESPELEOTEMAS: deposições minerais em cavidades naturais subterrâneas formadas, basicamente, por 
processos químicos. São exemplos de espeleotemas as estalactites e as estalagmites.  
 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA: unidade de conservação de Proteção Integral que tem como objetivo a 
preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas e educação ambiental. 
  
ESTALACTITE: espeleotema formado no teto de cavidades naturais subterrâneas. É a deposição mineral 
calcária, de forma alongada, que desce do teto em direção ao chão que são trazidas pelo movimento 
descendente da água nele infiltrada.  
 
ESTALAGMITE: espeleotema formado no piso de cavidades naturais subterrâneas. É a deposição mineral 
calcária, de forma alongada, que sobe do chão em direção ao teto e é formada pelo gotejamento da água 
infiltrada nessas camadas de rocha.  
 
ESTÂNCIA: local que oferece condições de lazer e recreação. Ex.: estância balneária, climática, 
hidromineral, etc. 
 
ESTRADA-PARQUE: parque linear que compreende a totalidade ou parte de rodovia de alto valor 
panorâmico, cultural ou recreativo, incluindo-se as terras adjacentes a ambos os lados que devem ser 
mantidas em estado natural. 
 
ESTUÁRIO: foz de um rio ou baía, onde se misturam a água doce do rio e a água salgada do mar. 
 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): um dos instrumentos de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA 
− mais conhecido, atua especialmente por meio de análises técnicas particularizadas ou individualizadas, das 
quais é paradigma, objetivando demonstrar a viabilidade ambiental de uma determinada obra ou 
empreendimento.   
 
EUTROFIZAÇÃO: processo pelo qual um corpo de água adquire uma alta concentração de nutrientes, 
especialmente fosfatos e nitratos, que geralmente promovem os crescimentos excessivos de algas. À medida 
que as algas morrem e se decompõem, altos níveis de matéria orgânica e organismos em decomposição 
esgotam  o  oxigênio disponível  na  água,  provocando  a  morte  de  outros  organismos,  como  os  peixes. 
A eutrofização é um processo natural, de envelhecimento lento, para o corpo de água, mas a atividade 
humana acelera muito o processo.  
 
EVAPOTRANSPIRAÇÃO: quantidade de água liberada do solo e de corpos d’água (evaporação) e 
também a proveniente de organismos vivos (transpiração). Ou seja, todo o vapor d’água naturalmente 
liberado num determinado local, por meio de processos físicos e biológicos.  
 
EXCURSIONISMO: é o ato de realizar excursões com o objetivo de desenvolver atividades tais como: 
caminhada, alpinismo, canoagem, viagem de bicicleta, mergulho; tendo em comum a aventura e o contato 
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direto com a natureza. Introduzido no Brasil por imigrantes europeus, surge de forma organizada em 1919 
com a criação de seu primeiro clube excursionista. 
 
EXCURSIONISTA: é toda a pessoa que se desloca individualmente ou em grupo para local diferente de sua 
residência permanente, por período inferior a 24 horas, sem efetuar pernoite. 
 
EXÓTICOS: organismos cujas espécies, cultivares, estirpes, linhagens ou raças, não tenham ocorrência 
relatada no país.  
 
EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL: manejo adequado aprovado por órgãos competentes na utilização de 
recursos naturais.  
 
EXTINÇÃO: desaparecimento de uma espécie ou outro táxon de uma região.  
 
EXTRATIVISMO: sistema de exploração baseado na coleta e extração de recursos naturais renováveis.  
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F 
 
 
 
 
FATOR LIMITANTE: qualquer fator ambiental que existe num grau subótimo, impedindo o organismo de 
alcançar plenamente seu potencial biótico. 
 
FATORES ABIÓTICOS: aqueles que caracterizam as propriedades físicas e químicas da biosfera.  
 
FATORES AMBIENTAIS: elementos que exercem uma função específica ou influem diretamente no 
funcionamento do sistema ambiental.  
 
FATORES BIÓTICOS: aqueles produzidos direta ou indiretamente por um ser vivo.  
 
FATORES DE RISCO: manifestações ou características mensuráveis e observáveis de um processo que 
indica a presença de risco.  
 
FAUNA: conjunto de animais próprios de uma região. 
 
FAUNA SILVESTRE: conjunto dos animais autóctones, que vivem livres em seu ambiente natural. 
 
FERTILIDADE: qualidade de fértil. Terra rica em minerais e outras características necessárias à boa produção.  
 
FILTRO BIOLÓGICO: ser vivo que elimina as impurezas orgânicas da água. Ex.: aguapé, alguns tipos de peixe. 
 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: ato de fiscalizar, vigiar as ações sobre o ambiente.  
 
FITOGEOGRAFIA: parte da biogeografia que estuda a distribuição geográfica dos vegetais na superfície 
do globo.  
 
FITOSSOCIOLOGIA: parte da botânica que tem por objetivo o conhecimento da estrutura da vegetação 
através de dados numéricos significativos, sem prescindir do estudo da flora, uma vez que a unidade 
fundamental – a associação – se define com base na composição florística da comunidade. 
 
FLORA: conjunto de espécies vegetais de um determinado ambiente, área ou extrato geológico.  
 
FLORAÇÃO DE ALGAS: fenômeno em que o aumento do número de algas, num corpo d’água, interfere 
em outras formas de vida devido, principalmente, ao consumo do O2 dissolvido na água. Esse fenômeno 
pode ser causado pela eutrofização. A floração das algas também pode ser denominada “boom de algas”. 
 
FLORESTA: associação arbórea de grande extensão e continuidade. 
 
FLORESTA AMAZÔNICA: idem Floresta Ombrófila Densa. 
 
FLORESTA ATLÂNTICA (MATA ATLÂNTICA): ecossistema de floresta de encosta da Serra do Mar 
brasileira, considerado o mais rico do mundo em biodiversidade. 
 
FLORESTA DE ARAUCÁRIA: ver Floresta Ombrófila Mista. 
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FLORESTA DE BAMBÚ: floresta que tem a predominância de bambus.  
 
FLORESTA DE MATA PLUVIAL ATLÂNTICA: idem Floresta Atlântica.  
 
FLORESTA DE VÁRZEA: vegetação localizada em terrenos baixos e aproximadamente planos, que se 
encontram junto às margens dos rios. Constituem o leito maior dos rios.  
 
FLORESTA DECÍDUA (CADUCIFÓLIA): tipo de vegetação que perde todas as folhas ou parte delas em 
determinada época do ano. 
 
FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECÍDUA (FLORESTA TROPICAL SUBCADUCIFÓLIA): 
vegetação condicionada pela dupla estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas chuvas de 
verão, seguida por estiagem acentuada e outra subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica 
provocada pelo intenso frio do inverno, com temperaturas médias inferiores a 15 ºC. 
 
FLORESTA HIDRÓFILA: florestas localizadas em lugares abundantes em água.   
 
FLORESTA MESÓFILA: vegetação que se desenvolve melhor na faixa de temperatura entre 25 e 40 ºC. 
 
FLORESTA NACIONAL: unidade de conservação de uso sustentável. É uma área com cobertura florestal 
de espécies predominantemente nativas e têm como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.  
 
FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA: transição entre a Floresta Amazônica e as áreas extra-amazônicas.   
 
FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA: Floresta Ombrófila Aberta com predominância 
de palmeiras.   
 
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA: tipo de vegetação que ocorre na Amazônia e Matas Costeiras. 
Caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas (média 25 ºC) e alta precipitação, bem distribuída durante 
o ano.  
 
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALUVIAL: Floresta Ombrófila Densa que ocorre ao longo dos 
cursos d’água ocupando os terraços das planícies quaternárias. 
 
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DE TERRAS BAIXAS (MATAS DE TABULEIROS): Floresta 
Ombrófila Densa que ocupa as planícies costeiras.  
 
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA MONTANA: Floresta Ombrófila Densa situada no alto de planaltos 
e/ou serras.   
 
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA: Floresta Ombrófila Densa situada em encostas de 
planaltos e/ou serras.   
 
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA (MATA DE ARAUCÁRIA, FLORESTA DE ARAUCÁRIA 
OU PINHEIRAL): vegetação que ocupa o Planalto Meridional, com a predominância da espécie 
Araucaria angustifolia.  
 
FLORESTA PERENIFÓLIA: tipo de vegetação que não perde todas as folhas durante alguma época do ano. 
 
FLORESTA PLUVIAL: ver Floresta Ombrófila Densa. 
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FLORESTA SEMIDECÍDUA (SEMICADUCIFÓLIA): tipo de vegetação que perde parte das folhas em 
certa época do ano. 
 
FLORESTA TROPICAL ABERTA DE CIPÓ: Floresta Ombrófila Aberta com a predominância de cipós. 
 
FLORESTA TROPICAL ABERTA DE PALMEIRA: ver Floresta Ombrófila Aberta submontana. 
 
FLORESTA TROPICAL DENSA ALUVIAL: ver Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 
 
FLORESTA TROPICAL DENSA DE PLANÍCIE: Floresta Ombrófila Densa localizada em áreas de planícies. 
 
FLORESTA TROPICAL PLUVIAL: ver Floresta Ombrófila Densa.   
 
FLORESTA TROPICAL PLUVIAL ATLÂNTICA: ver Floresta Atlântica.  
 
FLORESTA XERÓFILA: floresta que possui espécies que sobrevivem em lugares com carência de água.   
 
FLUXO TURÍSTICO: todo e qualquer deslocamento de um conjunto de turistas que se movimenta de uma 
direção à outra, unidirecionalmente, num contexto espaço-temporal delimitado, com um ponto comum de 
emissão e ou um ou vários pontos de recepção.   
 
FOGO: queima, combustão. Ecologicamente, provoca decomposição acelerada.   
 
FONTE: idem nascente.  
 
FONTE POLUIDORA: local de emissão de poluentes.   
 
FRAGILIDADE AMBIENTAL: condição do ambiente que está sujeito a qualquer tipo de dano.  
 
FRAGMENTAÇÃO: todo processo de origem antrópica que provoca a divisão de ecossistemas naturais 
contínuos em partes menores instaladas.  
 
FRIABILIDADE: capacidade de esfarelamento do solo.  
 
FUNÇÃO AMBIENTAL: papel essencial de um recurso natural na manutenção do equilíbrio ecológico e 
climático do planeta.  
 
FUNDAÇÃO FLORESTAL: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, 
vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, tem por objetivo contribuir para a conservação, manejo e 
ampliação das florestas de proteção e produção do Estado de São Paulo. Com esse fim, apóia, promove e 
executa ações integradas voltadas para a conservação ambiental, a proteção da biodiversidade, o 
desenvolvimento sustentável, a recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento de locais 
ambientalmente vulneráveis, realizando parcerias com órgãos governamentais e instituições da sociedade 
civil. Também é responsável pela comercialização de produtos extraídos de florestas plantadas em áreas 
pertencentes ou possuídas pelo patrimônio do Estado.  
 
FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. Organização sem fins 
lucrativos, cuja missão é promover e realizar ações de conservação da natureza.  
 
FUNGO: organismo pertencente ao reino Fungi. Exemplo: bolor, mofo. 
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G 
 
 
 
 
GENE: parte do DNA que determina uma ou mais características hereditárias. 
 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS: utilização racional dos recursos naturais. 
 
GERMINAÇÃO: processo de transformação da semente em plântula. Começa com a atividade da semente 
sob o solo e termina quando aparece a primeira folha da plântula. 
 
GESTÃO: mecanismos administrativos, gerenciais, de controle ambiental e avaliação, como também 
aqueles que definem e promovem a forma de participação das populações locais e dos principais agentes 
regionais públicos e privados.  
 
GESTÃO AMBIENTAL: aplicação de programas de utilização dos ecossistemas, baseada em teorias 
ecológicas sólidas, de modo que mantenha da melhor forma possível as comunidades vegetais e/ou animais 
como fontes úteis de produtos biológicos para o homem e, também como fontes de conhecimento científico e 
de lazer. A orientação de tais programas deve garantir que os valores intrínsecos das áreas naturais não sejam 
alterados, para o desfrute das gerações futuras. A(o) gestão/manejo correta(o) exige primeiro o conhecimento 
profundo do ecossistema para o qual ela(e) é aplicada(o). 
 
GESTÃO COMPARTILHADA: aquela que visa a participação de representantes de diferentes segmentos 
sociais, sensibilizados e mobilizados com o propósito de conduzir a implementação e gestão de uma unidade 
de conservação. 
 
GESTÃO PARTICIPATIVA: processo no qual há participação de todos envolvidos na gestão e 
comprometimento com os resultados obtidos.  
 
GUANO: substância composta de nutrientes orgânicos que resulta de grandes depósitos de fezes de aves, 
morcegos ou outros animais. 
 
GUARDA-PARQUE: profissional que atua na ponta de ligação entre a sociedade e as áreas naturais 
preservadas. Misto de guia, autoridade policial, solucionador de problemas, educador e colaborador para a 
gestão de áreas naturais, o guarda-parque tem função de destacada importância no processo de conciliação 
entre o turismo na natureza e a preservação do meio ambiente. 
 
GUIA LOCAL: monitor ou condutor de visitantes não credenciado pela EMBRATUR. 
 
GROTÃO: depressão funda entre montanhas. 
 
GRUTA: caverna natural ou artificial.   
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H 
 
 
 
 

HABITAT: lugar onde um animal ou planta vive ou se desenvolve normalmente, geralmente diferenciado 
por características físicas ou por plantas dominantes. São habitats os desertos, os lagos e as florestas.   
 
HALÓFITA: planta que vive em solo rico em sal.  
 
HECTARE (ha): área de terra equivalente a 10.000 metros quadrados.   
 
HERBÁCEA: Diz-se de planta que tem a consistência e o porte de erva.  
 
HERBICIDA: agente químico destinado a inibir o crescimento de plantas e das ervas consideradas invasoras.  
 
HERBÍVORO: todo animal que se alimenta de ervas e vegetais.  
 
HETERÓTROFO: organismo incapaz de produzir seu próprio alimento, tendo que buscá-lo no ambiente.   
 
HIBERNAÇÃO: diminuição das funções vitais de um ser, que fica num sono profundo e contínuo vivendo 
das reservas de gordura acumuladas. Ocorre em épocas em que as condições ambientais são desfavoráveis.  
 
HIDROGRAFIA: ciência que estuda o regime das águas correntes e estáveis de uma determinada região.   
 
HIDROLOGIA: ramo da geografia que estuda a água nos estados líquido, sólido e de vapor, a sua ocorrência, 
distribuição e circulação na natureza.  
 
HIKKING: caminhada de curta duração.   
 
HOSPEDEIRO: animal ou vegetal que abriga e serve como fonte de energia para outro organismo.   
 
HOTSPOT: termo em inglês utilizado para denominar locais com grande biodiversidade ameaçados de destruição.   
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I 
 
 
 
 
ICTIOFAUNA: totalidade das espécies de peixe de uma região.   
 
IGAPÓ: terreno que na maior parte do ano tem sua área alagada pelas águas de um rio. Ocorre principalmente 
na Amazônia, onde parte da floresta fica com água parada durante algum tempo.   
 
IGARAPÉ: nome dado aos pequenos rios da Amazônia.   
 
IMPACTO AMBIENTAL: toda ação ou atividade, natural ou antrópica, que produz alterações bruscas em 
todo o meio ambiente ou apenas em alguns de seus componentes. De acordo com o tipo de alteração, pode ser 
ecológico, social e/ou econômico.   
 
INCÊNDIO: fogo que se alastra com intensidade, destruindo e às vezes causando prejuízo.   
 
INCÊNDIO DE COPA: tipo de incêndio que se caracteriza pela propagação do fogo através das copas das 
árvores. Considera-se incêndio de copa aquele que ocorre acima de 1,80 m de altura.   
 
INCÊNDIO FLORESTAL: fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação, podendo tanto 
ser provocado pelo homem como por fonte natural (raio).  
 
INCÊNDIO SUBTERRÂNEO: tipo de incêndio que se propaga através das camadas de húmus ou turfa 
existentes sobre o solo mineral e abaixo do piso da floresta.   
 
INCÊNDIO SUPERFICIAL: tipo de incêndio que se propaga na superfície do piso da floresta, queimando 
os vegetais não decompostos, serrapilheira, gramíneas.   
 
INDICADOR: são variáveis perfeitamente identificáveis utilizadas para caracterizar (quantificar ou qualificar) 
os objetivos, metas ou resultados.  
 
INDICADOR DE POLUIÇÃO: conjunto de alterações que indica a contaminação do ambiente por poluentes.   
 
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO: quantidade de chuva que cai num local no período de um dia, mês ou ano.   
 
INFRA-ESTRUTURA BÁSICA: são os elementos essenciais à qualidade de vida das comunidades e que 
beneficiam complementarmente os turistas ou os empreendimentos turísticos. Elementos que, embora não 
sejam implantados para beneficiar exclusivamente os turistas, podem contribuir para a qualidade do produto 
turístico (vias de acesso, saneamento básico, rede de energia elétrica, comunicações, iluminação pública, etc.).  
 
INIMIGOS NATURAIS: espécies que se alimentam de outras na natureza.  
 
INSETÍVOROS: animais que se alimentam de insetos.   
 
INSTITUTO FLORESTAL: órgão vinculado a Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que 
tem como missão proteger, pesquisar, recuperar e manejar a biodiversidade e o patrimônio natural e cultural 
a ela associados visando o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo. 
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INSTITUTO ÓIKOS: Instituto Óikos de Agroecologia. OSCIP do Estado de São Paulo, que tem como 
missão promover e difundir o uso racional dos recursos naturais, a defesa e a conservação do meio ambiente 
e o desenvolvimento rural sustentado, através da Agroecologia.  
 
INTERAÇÃO ECOLÓGICA: relação entre espécies que vivem numa mesma comunidade.   
 
INTERDEPENDÊNCIA ECOLÓGICA: dependência recíproca entre as espécies que vivem numa mesma 
comunidade.   
 
INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL: é uma maneira de ensinar sobre a natureza, os processos naturais, a 
inter-relação entre o homem e a natureza, de maneira que os visitantes possam compreender e valorizar o 
ambiente e a cultura local.   
 
INUNDAÇÃO: acumulação temporária de água em terrenos com deficiência de drenagem.   
 
INVENTÁRIO TURÍSTICO: o levantamento do conjunto dos recursos turísticos de uma determinada 
região, visando à correta ordenação e exploração do território, de forma a otimizar a utilização de seus 
recursos naturais e da oferta turística em geral. 
 
ISOLAMENTO GEOGRÁFICO: separação de organismos de uma população, por qualquer barreira 
geográfica, impedindo o cruzamento entre eles.   
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J 
 
 
 
 
JAZIDA MINERAL: depósito de grande quantidade de minerais, encontrado no subsolo.   
 
JUSANTE: o sentido em que ocorrem as águas de um rio; lado oposto ao da nascente.  
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L 
 
 
 
 
LANCHONETE: pequeno estabelecimento especializado no preparo, comercialização de refeições ligeiras 
servidas geralmente no balcão. Os serviços de lanchonete poderão ser oferecidos através de concessão, 
sendo, porém, sua construção competência da Instituição mantenedora da unidade de conservação em que a 
lanchonete for instalada. 
 
LEI DE CRIMES AMBIENTAIS: Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sansões 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: ordenamento jurídico especificamente dirigido à preservação do meio 
ambiente, às atividades que utilizam recursos ambientais, às atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 
e àquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. No Brasil a Lei Federal nº 6.938, 
de 31/08/1981, instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente.  
 
LEGISLAÇÃO VIGENTE: aquela que está em vigor, que vale. 
 
LENÇOL FREÁTICO (lençol de água subterrânea): parte da água que cai no solo, decorrente das chuvas, 
infiltrando-se na terra até o ponto em que alcança a camada de rocha impermeável, formando assim os 
lençóis d’água.  
 
LICENÇA AMBIENTAL: documento administrativo no qual o órgão ambiental competente estabelece as 
condições, as restrições e as medidas de controle ambiental, que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 
pessoa física ou jurídica, para instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.  

 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento pelo qual órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso, segundo Resolução CONAMA.  
 
LICITAÇÃO PÚBLICA: licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração 
Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas 
na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. 
 
LIMO: conjunto de organismos vegetais ou algas que se desenvolvem na presença de água ou umidade.   
 
LÍQUEM: organismo formado pela associação de dois tipos de seres vivos: algas e fungos, altamente 
dependentes um do outro. Desenvolvem-se em troncos de árvores, pedras, telhados, etc. 
  
LIXIVIAÇÃO: retirada de substâncias minerais de uma porção de solo, pela ação da água.   
 
LIXIVIADOS: refere-se ao processo de lavagem dos solos em conseqüência do escoamento superficial 
da água sobre o mesmo. Solos lixiviados são aqueles que perderam seus nutrientes por meio do processo 
de lixiviação. 
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M 
 
 
 
 
MACROFAUNA: o conjunto dos animais de determinada época ou região, à exceção dos microscópicos.   
 
MADEIRA: cerne das árvores, anatomicamente constituído pelo lenho secundário morto.  
 
MANANCIAL: qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para abastecimento humano, 
industrial, saciar a sede de animais ou para irrigação, podendo prestar-se aos múltiplos usos.   
 
MANEJO: é o ato de intervir, direta ou indiretamente, no meio natural com base em conhecimentos 
científicos e técnicos, com o propósito de promover e garantir a conservação da natureza. Medidas de proteção 
dos recursos, sem atos de interferência direta nestes, também fazem parte do manejo.   
 
MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: é o conjunto de ações e atividades necessárias ao 
alcance dos objetivos das Unidades de Conservação, incluindo as atividades fins como proteção, recreação, 
educação, pesquisa e manejo dos recursos, bem como as atividades de administração ou gerenciamento.   
 
MANEJO DOS 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. 
 
MANEJO FLORESTAL: modo de exploração da floresta observando-se os critérios técnicos e legais que 
visam assegurar a sustentabilidade da atividade e a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas.   
 
MANEJO SUSTENTÁVEL: forma planejada de interferir no ambiente natural. Compreende procedimentos 
baseados em conceitos ecológicos, permitindo o uso do ambiente sem provocar alterações na dinâmica das 
populações ou grande impacto ambiental. 
 
MANGUE: ver manguezal. 
 
MANGUEZAL: ecossistema situado em áreas costeiras tropicais, como estuários e lagunas, regularmente 
inundado por água salobra.   
 
MAPA BASE: base cartográfica padrão para elaboração de mapas temáticos. 
 
MAPA DE CIRCULAÇÃO: mapa da unidade de conservação que estão locadas as estradas carroçáveis, 
bem como trilhas para uso público, científicos e administrativos. 
 
MAPAS TEMÁTICOS: representações sobre fundo básico (topográfico, geográfico ou hidrográfico), de 
sínteses de pesquisas e estudos geográficos, e de outros temas. Exemplo: agrícola, uso da terra, vegetação, etc. 
 
MAPEAMENTO: conjunto de operações de levantamento, elaboração, preparação e edição de cartas ou 
mapas de todos os tipos. 
 
MAQUETE: modelo construído em três dimensões de prédios, áreas naturais, etc. 
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MARCOS: tipo de marcação de trilhas, também chamado totem, principalmente em área desprovida de 
árvores, formados através do empilhamento de pedras em lugar estratégico e bastante visível. É importante 
que o usuário da trilhas ao lado de um totem possa enxergar o totem seguinte, bem como o anterior. 
 
MASSAPÊ: denominação popular dada no Brasil aos solos escuros argilosos. São solos muito férteis, nos 
quais existe calcário em sua formação.  
 
MASTOFAUNA: conjunto das espécies de mamíferos que vivem em determinada região. 
 
MATA ATLÂNTICA: floresta tropical do litoral brasileiro úmido, que embora muito devastada ainda é um 
bioma, com grande variedade de ecossistemas, de espécies de plantas, animais e outros seres vivos.  
 
MATA CILIAR: Mata estreita existente na beira dos rios.   
 
MATÉRIA INORGÂNICA: substância que não tem vida nem é proveniente de organismos vivos. Ex.: 
pedra, rocha e cascalho.   
 
MATÉRIA ORGÂNICA: substância proveniente de seres vivos, incluindo restos animais e vegetais, que 
sofreu decomposição ou que pode ser decomposta.  
 
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS: medidas tomadas pelos responsáveis pela execução de um projeto, 
destinadas a compensar impactos ambientais negativos, notadamente alguns custos sociais que não podem 
ser evitados ou uso de recursos ambientais não renováveis.   
 
MEDIDAS CORRETIVAS: ações para a recuperação de impactos ambientais causados por qualquer 
empreendimento ou causa natural. Significam todas as medidas tomadas para proceder à remoção do 
poluente do meio ambiente, bem como restaurar o ambiente que sofreu degradação resultante destas medidas.   
 
MEDIDAS MITIGADORAS: são aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou reduzir sua 
magnitude. É preferível usar a expressão “medida mitigadora” em vez de “medida corretiva”, uma vez que a 
maioria dos danos ao meio ambiente, quando não pode ser evitada, pode apenas ser mitigada ou compensada.   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: Medidas destinadas a prevenir a degradação de um componente do meio ou 
de um sistema ambiental.   
 
MEIO AMBIENTE: conjunto de todas as condições, leis e influências externas circundantes, de ordem 
física, química e biológica, que interagem com um organismo, população ou uma comunidade.   
 
MERGULHO: atividade que se divide em duas categorias: 
Mergulho livre: atividade realizada com snorkel, máscara e nadadeira. Não alcança profundidades. 
 
MERGULHO AUTÔNOMO: atividade realizada com cilindro de ar. Não tem limite de profundidade, 
embora seja recomendado que mergulhos recreacionais não excedam 18 a 20 m para mergulhador de nível 
básico e 30 a 40 m para nível avançado.  
 
MESOFAUNA: conjunto dos animais de tamanho intermediário, e que inclui os invertebrados que habitam 
o solo, como por exemplo, os anelídeos e os moluscos.   
 
MÉTODO DE MONITORAMENTO: ferramenta utilizada para analisar e avaliar o nível dos impactos 
decorrentes das atividades de uso público que baliza ações de manejo preventivas e corretivas. 
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MICROBACIA: área pequena, por onde escoa um curso d’água, rio ou riacho, ou vários cursos que 
deságuam num mesmo rio.  
 
MICROFAUNA: o conjunto dos animais microscópicos de determinada época ou região.   
 
MICROORGANISMOS: são os conhecidos micróbios. Animais e vegetais de tamanho microscópico que 
vivem em toda natureza, no ar, na água, em outros seres vivos e no solo.   
 
MIGRAÇÃO ANIMAL: deslocamento dos animais de uma área para outra, com a finalidade de 
alimentação ou de busca de locais favoráveis para a reprodução. 
 
MIMETISMO: propriedade que tem certas espécies vivas de confundir-se pela forma ou pela cor com o 
ambiente, ou com indivíduos de qualquer outra espécie, para defender-se de predadores ou atacar suas 
presas. Ex.: insetos que se parecem com gravetos, borboletas que tem as asas parecidas com folhas, 
mariposas que têm asas da cor da casca das árvores.  
 
MINA: idem olho d’água. 
 
MIRANTE: lugar alto onde se pode apreciar uma vista panorâmica. Geralmente se implantam pequenas 
estruturas, como parapeito, visando à segurança do visitante e também bancos. Conforme a localização se 
permite a instalação de painéis explicativos a respeito da biocenose observada. 
 
MONITOR AMBIENTAL: pessoa não credenciada pela EMBRATUR responsável pela condução de um 
turista ou grupo de turistas em ambientes naturais, geralmente capacitado para tal. Quando residente no local 
visitado, pode ser chamado de monitor local, condutor de visitantes ou popularmente de guia local.  
 
MONITORAMENTO: referem-se aos elementos que irão medir a eficácia da implementação da Unidade 
de Conservação e de seus instrumentos de planejamento, fornecendo elementos importantes para o 
realinhamento e redirecionamento do planejamento.   
  
MONITORAMENTO AMBIENTAL: fase do procedimento de licenciamento ambiental que se segue à 
expedição da licença de instalação e que se destina ao acompanhamento e à supervisão dos impactos 
ambientais previstos e da implantação das medidas mitigadoras e compensatórias constantes do estudo 
técnico-ambiental do projeto. 
 
MONTANHA: grande massa de terra e rocha a pelo menos 800 metros acima do nível do mar e com o topo 
mais estreito do que sua base. As estruturas menores são chamadas morros.   
 
MONTANHISMO: é a atividade praticada em ambientes de montanhas por meio de caminhada e de escalada.   
 
MONTANTE: lado das nascentes de um curso d’água; direção de onde correm as águas de uma corrente fluvial. 
 
MONUMENTO CULTURAL: área que possua alguma característica arqueológica, histórica ou cultural, de 
interesse nacional ou internacional. Podem constituir-se de áreas estaduais ou terras de propriedade privada, 
onde se especifiquem claramente as práticas de uso da terra. A superfície dependerá da magnitude das ruínas, 
estruturas e formações que interessem preservar o entorno necessário para assegurar sua proteção e manejo 
adequados. Os objetivos de manejo são: proteger e conservar os valores culturais e proporcionar para o uso 
educativo, recreativo e científico.  
 
MONUMENTO NATURAL: unidade de conservação de Uso Indireto, que tem como objetivo básico 
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas 
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particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 
recursos naturais do local pelos proprietários.  
 
MORBIDADE: ocorrência de uma doença em uma população e seus efeitos sobre ela.   
 
MORRO-TESTEMUNHO: morro que se destaca em uma determinada área, indicando a altura do relevo 
em tempos passados.  
 
MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: conjunto de unidades de conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, 
constituindo um mosaico. A gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, 
considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da 
biodiversidade,  a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 
O termo mosaico é usado para representar um modelo de gestão integrada das Unidades de Conservação e 
áreas protegidas. Lei federal nº 9.985/2000, cap IV art. 26. 
 
MOUNTAIN-BIKE: esporte que consiste em pedalar uma bicicleta em áreas ou caminhos montanhosos.   
  
MOVIMENTO ECOLÓGICO: movimento político que se origina geralmente nas bases da sociedade 
cujas principais preocupações são os efeitos da poluição ambiental e a deterioração da qualidade de vida. 
 
MUCILAGEM: composto viscoso produzido por plantas.  
 
MUSEU: é uma instituição a serviço da sociedade, que recolhe, conserva e comunica com a finalidade de 
acréscimo do saber, salvaguarda e desenvolvimento do patrimônio da educação e da cultura dos bens 
representativos da natureza e do homem. 
 
MUSEU LOCAL: é um museu situado em um local de significado histórico. Museus em Parques são 
exemplos de museus locais. 
 
MUTUALISMO: associação entre seres de espécies diferentes onde ambas são beneficiadas. Ex.: as abelhas 
ao retirar o néctar, carregam grãos de pólen de uma flor a outra promovendo a polinização. 
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N 
 
 
 
 
NASCENTE: lugar no solo ou na rocha onde a água do lençol freático brota, podendo formar os rios, fontes, 
minas, olhos d’água. 
 
NICHO ECOLÓGICO: termo utilizado em Ecologia, para designar a relação do indivíduo ou uma 
população com os aspectos do seu ambiente, incluindo o seu papel funcional no sistema natural, por 
exemplo, sua posição na cadeia alimentar. O nicho ecológico de um organismo depende não só de onde vive, 
mas também de como interage com o meio – como transforma energia, como se comporta e reage ao meio 
físico e biótipo e como o transforma. 
 
NIDIFICAÇÃO: momento do processo de reprodução das aves, durante o qual elas constroem seus ninhos.   
 
NINHEIRAS: buracos escavados pelos roedores para abrigo e ninho.  
 
NORMAS PARA MANEJO: breves enunciados acerca de determinado Programa ou Zona de Manejo, que 
mais tarde guiarão e orientarão as decisões diretivas sobre o desenvolvimento, o uso e a administração e a 
proteção da zona e/ou área. 
 
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO: vide área de desenvolvimento.  
 
NUTRIENTE: substância ou elemento químico que fornece toda a energia essencial à vida; que nutri, alimenta.   
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O 
 
 
 
 
OBJETIVO GERAL: objetivo maior ou objetivo de desenvolvimento, principal objetivo, para o qual é 
suposto que o projeto ou programa contribua a longo prazo e que fundamenta a sua realização.   
 
OBJETIVO IMEDIATO (ESPECÍFICO): a razão próxima para o projeto. O resultado que se espera que o 
projeto atinja, se for completado com sucesso.  
 
OBJETIVOS DE CONSERVAÇÃO: são metas estabelecidas para alcançar o desenvolvimento geral do 
país, através do uso apropriado dos recursos, segundo suas potencialidades, considerando as necessidades e 
circunstâncias particulares e globais. 
 
OBJETIVOS DE MANEJO: são objetivos que se buscam através do manejo de área silvestre, de maneira 
que possam guiar as decisões e subseqüentemente possam servir para avaliação das decisões diretiva.  
 
OBSERVAÇÃO DE AVIFAUNA: também conhecido como birdwatching, é um ramo do ecoturismo que 
consiste em expedições para observação de aves. Atividade muito difundida em países europeus e norte 
americano que vêm crescendo nos últimos anos no Brasil.   
 
OBSERVAÇÃO EMBARCADA: atividades de observação da fauna e flora realizadas em embarcações. 
 
OFERTA TURÍSTICA: conjunto de atrativos turísticos, assim como bens e serviços, que provavelmente 
induzirá as pessoas a visitarem especialmente um país, uma região ou uma cidade. A oferta turística compõe-se 
dos serviços de alojamento, alimentação, agenciamento, lazer e outros, bem como da infra-estrutura local.   
 
OLHO D’ÁGUA: idem nascente. 
 
OLIGOTRÓFICO: ambiente em que há pouca quantidade de elementos nutritivos de plantas e animais. 
 
OPERADORA DE ECOTURISMO: termo popularmente atribuído às agências de viagens e turismo 
responsáveis pela operação de roteiros de ecoturismo (ver Agência de Viagens e Turismo).   
 
ORGANISMO: toda entidade biológica capaz de reproduzir e/ou transferir material genético, incluindo 
vírus e outras classes que venham a ser conhecidas.   
 
ORNITÓLOGO: especialista em aves, pássaros.   
 
ORNITURISMO: idem observação de avifauna.   
 
OROGRAFIA: descrição das montanhas.  
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P 
 
 
 
 
PADRÕES AMBIENTAIS: estabelece o nível ou grau de qualidade exigido pela legislação ambiental para 
parâmetros de um determinado componente ambiental. Em sentido restrito, padrão é o nível ou grau de 
qualidade de um elemento (substância, produto ou serviço) que é próprio ou adequado a um determinado 
propósito. Os padrões são estabelecidos pelas autoridades como regra para medidas de quantidade, peso, 
extensão ou valor dos elementos. Na gestão ambiental, são de uso corrente  os padrões de qualidade 
ambiental e dos componentes do meio ambiente.   
 
PAINEL EXPLICATIVO: são painéis com letreiro protegido que servem para mensagens curtas sobre 
algum fenômeno em observação. O painel deve possuir um letreiro que chame a atenção, porém não 
rompendo a harmonia da paisagem natural. A terminologia utilizada deve considerar as características do 
visitante e as dimensões das letras devem estar de acordo com a posição do observador. 
 
PAISAGEM: porção de espaço limitado pelo campo de visão do homem; em relação, em determinado momento, 
entre o espaço limitado pelo campo de visão do homem como sujeito e o meio ambiente enquanto objeto.   
 
PAISAGEM CULTURAL: determinada porção de espaço em que a estrutura e a dinâmica dos elementos 
foram organizadas e controladas pela ação do homem. 
 
PAISAGEM NATURAL: paisagem formada pelos animais, vegetais e fatores abióticos, que não sofreu a 
ação do homem. 
 
PAISAGEM PROTEGIDA: paisagem protegida por lei, como: cidades antigas, cidades históricas, cidades 
religiosas, parques e áreas de valor ecológico.   
 
PALAFITA: casa construída sobre estacas ou toras de madeira em terreno alagado.   
 
PARÂMETROS: significa o valor de qualquer das variáveis de um componente ambiental que lhe confira 
uma situação qualitativa ou quantitativa. Valor ou quantidade que caracteriza ou descreve uma população 
estatística. Nos sistemas ecológicos, medida ou estimativa quantificável do valor de um atributo de um 
componente do sistema. 
 
PARASITA: organismo que extrai alimento de outro organismo vivo (hospedeiro), que é prejudicado 
nesse processo. 
 
PARQUES NACIONAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL: unidades de conservação de Proteção Integral, 
que tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas e desenvolvimento, de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 
 
PATRIMÔNIO CULTURAL: os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos da sociedade nos 
quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico arqueológico, paleontológico 
e científico.   
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PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE: termo criado pela UNESCO para designar regiões, cidades ou 
paisagens naturais de valor histórico ou ecológico importantes para a humanidade. Devem ser mantidas 
preservadas para gerações futuras.   
 
PATRIMÔNIO NATURAL: considera-se patrimônio natural o conjunto de monumentos naturais 
(formações físicas ou biológicas), acidentes geológicos, habitats de espécies ameaçadas de extinção, desde que 
apresentem valor científico e/ou estético excepcional. 
 
PECULIARIDADES AMBIENTAIS: a expressão envolve os sistemas ambientais, alterados ou não, 
destacando os componentes bióticos e abióticos, seus fatores, seus processos naturais, seus atributos 
(qualidade, valor sociocultural), os patrimônios culturais, cênicos, da biodiversidade que se destacam pela 
raridade, potencialidade ou fragilidade. Envolvem também a tipologia e a qualificação dos recursos naturais.   
 
PERCOLAÇÃO: penetração lenta da água no solo e no subsolo, nas rochas porosas da zona de saturação, e 
que vai dar origem ao lençol freático.  
 
PERDAS BIOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS: são aquelas perdas que comprometem os processos ecológicos.   
 
PICADA: trilha aberta na mata com auxílio de foice ou facão.  
 
PIONEIRAS: plantas que colonizam ou recolonizam uma determinada área, dando início a uma nova sucessão.   
 
PLANALTO: tipo de relevo plano ou pouco ondulado de grande extensão, elevado e com vales cortados por 
rio, cuja altitude varia de 200 a 800 metros.  
 
PLANEJAMENTO: trabalho de preparação para qualquer empreendimento, estabelecendo etapas e 
métodos para sua realização racional.   
 
PLANÍCIE: tipo de relevo plano, rebaixado, com poucas elevações ou vales, cuja altitude varia de 0 a 200 metros.   
 
PLANO DE MANEJO: é um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 
uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e 
o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.   
 
PLANO TURÍSTICO: conjunto de métodos e medidas para a adequada realização do turismo.  
 
PLÂNTULA: planta recém-nascida.   
 
PÓLEN: elemento fecundante das flores; gameta masculino da flor.   
 
POLINIZAÇÃO: transporte do pólen de uma planta para outra, a fim de fertilizar a semente.   
 
POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (PNMA): instituída pela Lei federal nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 
 
PÓLO ECOTURÍSTICO: conjunto de destinos ecoturísticos de uma mesma região, planejados e 
divulgados de maneira integrada. Possui um núcleo receptor dotado de maior infra-estrutura turística do que 
as regiões adjacentes. 
 
POLUENTE: qualquer agente ou substância que causa poluição.  
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POLUIÇÃO: 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.   
 
POLUIÇÃO DO AR: introdução de contaminantes no ar. Os poluentes do ar dividem-se em quatro 
categorias principais – aerossóis (gotículas de líquido suficientemente pequenas para estarem em suspensão 
no ar), partículas (cinzas, poeira e outros pequenos pedaços de matéria sólida flutuando no ar), radiação e 
gases. Os quatro principais tipos de gases poluentes são o monóxido de carbono (CO), os óxidos de 
nitrogênio, os óxidos de enxofre e os compostos orgânicos voláteis.   
 
POPULAÇÃO: conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que ocupam uma determinada área.   
 
POPULAÇÃO TRADICIONAL: Grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo, 
três gerações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo seu modo de vida, em estreita 
dependência do meio natural para a sua subsistência e utilizando os recursos naturais de forma sustentável.   
 
POUSADA: estabelecimento localizado em pontos de atrativos turísticos que ofereça alojamento de 
conveniência para o hóspede que se caracterize pela hospitalidade e ambientação simples, aconchegante e 
integrada à região.  
 
PREDADOR: espécie que para se alimentar, tem capacidade de capturar e destruir fisicamente a espécie 
dominada (presa).  
 
PRESERVAÇÃO: (1) conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam a proteção a longo prazo 
das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a 
simplificação dos sistemas naturais; (2) são as práticas de conservação da natureza que asseguram a proteção 
integral dos atributos naturais.   
 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: forma de proteção do meio ambiente voltada para manutenção dos 
recursos naturais na sua forma mais original possível, que admite, quando muito, apenas a recuperação dos 
fragmentos degradados.   
 
PRESSUPOSTOS: são situações, acontecimentos, condições ou decisões necessárias ao sucesso de um 
programa, mas que se encontram fora de controle de sua gestão.   
 
PRINCÍPIOS AMBIENTAIS: enunciados que sedimentam valores ambientais e se prestam ao ordenamento 
jurídico das questões relativas ao meio ambiente. Ex.: princípio do desenvolvimento sustentável; da prevenção; 
da precaução. 
 
PROCESSOS ECOLÓGICOS: são processos de interação entre elementos do ecossistema, fundamentais 
na manutenção da qualidade e do funcionamento desse ecossistema, por exemplo, o ciclo de nutrientes, 
cadeia alimentar, polinização, etc. 
 
PROGRAMA: um conjunto de atividades, projetos ou serviços dirigidos à realização de objetivos 
específicos, geralmente similares ou relacionados.  
 
PROGRAMA DE PESQUISA: o programa de pesquisa deve proporcionar, conforme prioridades da 
Unidade de Conservação, o melhor conhecimento dos recursos naturais, prevê o ordenamento da pesquisa 
científica, dando prioridade para aquelas que se insiram dentro dos objetivos da unidade, que contribuam 
efetivamente para o manejo da área ou sejam de relevância para a conservação da natureza. 
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PROGRAMA DE USO PÚBLICO: são atividades e ações necessárias para recepção e atendimento aos 
visitantes que devem estar descritas no programa de uso público. Este programa tem como objetivo ordenar, 
orientar e direcionar o uso da unidade de conservação pelo público, promovendo o conhecimento do meio 
ambiente e do patrimônio cultural, como um todo. Ele pode ser composto por subprogramas, como por 
exemplo: de Recreação e Interpretação Ambiental, de Educação Ambiental, entre outros. 
 
PROJETO TURÍSTICO: conjunto de informações e estimativas que envolvem o detalhamento econômico, 
financeiro, tecnológico e administrativo, de determinado ponto ou segmento do programa estabelecido para 
aperfeiçoamento ou desenvolvimento de atividades turísticas.  
 
PROTEÇÃO INTEGRAL: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência 
humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. 
 
PROTOCOLO DE KYOTO: documento que estabelece para os países industrializados a meta de redução 
média de 5,2% das emissões dos gases de efeito estufa em relação ao ano de 1990. 
 
PULGÃO: inseto que suga a seiva das plantas, danificando-as. 
 
PUTREFAÇÃO: decomposição biológica de matéria orgânica, com formação de cheiro desagradável, 
associada a condições anaeróbicas.  
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Q 
 
 
 
 
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.   
 
QUALIDADE DE VIDA: nível de bem-estar que um indivíduo ou população pode desfrutar. Incluí saúde 
física, mental, social e espiritual.   
 
QUEDA D’ÁGUA: ponto onde o curso de um rio é bastante vertical. É o mesmo que cascata, cachoeira, 
catarata e salto.   
 
QUEIMADA: prática agrícola que fazendeiros e agricultores utilizam para limpar matas ou pastos para o 
plantio. São responsáveis por incêndios florestais ocasionando desastres ambientais.   
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R 
 
 
 
 

RAFTING: refere-se às descidas de corredeiras ou passeios/expedições em mar, rios ou lagos com a 
utilização de embarcações de pequeno porte (botes infláveis e canoas), movidas a remo. Admite modalidades 
de águas calmas e de corredeiras. 
 
RAIZ: parte da planta que cresce para baixo, em geral dentro do solo, responsável pela fixação e absorção 
de água e sais minerais para a planta.  
 
RECICLAGEM: reutilização dos recursos, especialmente os não-renováveis, por meio de recuperação de 
detritos, reconcentração e reprocessamento para uso.  
 
RECICLAR: transformar um produto em matéria-prima para novo produto.  
 
RECICLÁVEL: material que depois de utilizado permite o reaproveitamento para novo uso.  
 
RECUPERAÇÃO: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição 
não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. 
 
RECURSO: qualquer componente do ambiente que pode ser utilizado por um organismo. Exemplo: 
alimento, solo, mata e minerais. 
 
RECURSO NÃO RENOVÁVEL: recurso que não é regenerado após o uso. Exemplo: recursos minerais 
que se esgotam. 
 
RECURSO NATURAL: qualquer recurso ambiental que possa ser utilizado pelo homem.  
 
RECURSO RENOVÁVEL: recurso que pode ser regenerado após o uso. Exemplo: vegetação, proteína animal. 
 
RECURSOS CULTURAIS: formados por diferentes manifestações próprias de um modelo cultural: formas 
de vida, tradições, culinária, folclore, manifestações técnicas, artísticas e culturais contemporâneas, festas e 
celebrações, etc. 
 
RECURSOS TURÍSTICOS NATURAIS: recursos distribuídos no espaço geográfico e que constituem 
aquilo que se convencionou chamar de paisagem, identificados ou qualificados como de valor e/ou de 
interesse para uso turístico.  
 
REFLORESTAMENTO: recuperação de uma área onde ocorreu desmatamento, com plantio de espécies 
nativas ou exóticas. As espécies nativas são utilizadas para recompor a vegetação original. As espécies 
exóticas, como o eucalipto e pinus, são utilizadas para fins econômicos.  
 
REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE: unidade de conservação de Uso Indireto, que tem como objetivo 
proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidade da flora local e da fauna residente ou migratória. Pode ser constituído por áreas particulares, 
desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 
naturais do local pelos proprietários.  
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REGIÃO: área que apresenta características próprias de relevo, clima, vegetação, etc, que a distingue de outras. 
 
REGO: sulco natural ou artificial que conduz a água. Valeta num campo cultivado.   
 
REINO: a mais alta categoria num sistema usado para classificar a vida sobre a terra. São cinco: Animalia, 
Plantae, Fungi, Protista e Monera. 
 
REJEITO: idem resíduo. 
 
RELAÇÃO DESARMÔNICA: relação em que pelo menos um dos seres envolvidos é prejudicado. Ex.: o leão 
que caça a zebra; competição por território. 
 
RELAÇÃO HARMÔNICA: relação em que nenhum dos seres vivos envolvidos é prejudicado. Ex.: o anu 
que come os carrapatos do boi; a sociedade das abelhas. 
 
RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS: relações entre espécies que vivem numa comunidade; efeito que 
indivíduos de uma espécie pode exercer sobre indivíduos de outra espécie. 
 
RELAÇÕES INTRAESPECÍFICAS: relações entre indivíduos, populações ou subespécies da mesma espécie. 
 
RELATÓRIO DE IMPACTO NO MEIO AMBIENTE (RIMA): sintetiza as conclusões do EIA em 
linguagem menos técnica e é posto a disposição da população para as audiências públicas previstas no 
licenciamento ambiental. 
 
RELEVO: formas da crosta terrestre, resultantes da ação dos diversos agentes: externos, como vento, águas 
correntes; ou internos, como tectonismo, vulcanismo, terremotos, abalos sísmicos. 
 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: consiste em um conjunto de medidas jurídicas, físicas e sociais a serem 
adotadas pelo poder público, em acordo com a comunidade, a fim de expedição de títulos de propriedade. 
 
REPLANTAR: plantar uma árvore em substituição de outra. 
 
RESERVA: área protegida que serve para assegurar a conservação das espécies animais e vegetais. Ex.: 
reserva biológica, reserva extrativista, reserva ecológica, reserva florestal.   
 
RESERVA BIOLÓGICA: tipo de unidade de conservação de Proteção Integral, que tem como objetivo a 
preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 
humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas 
alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade 
biológica e os processos ecológicos naturais. 
 
RESERVA DA BIOSFERA: modelo adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e 
sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. 
 
RESERVA DE FAUNA: área que contém habitat de espécies nativas da fauna silvestre, onde seja possível 
a observação por turistas, investigação científica e educação sobre o meio ambiente. 
 
RESERVA EXTRATIVISTA: tipo de unidade de conservação de Uso Sustentável. É uma área utilizada 
por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, 
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na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos 
proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 
da unidade. 
 
RESERVA FLORESTAL: área extensa, desabitada, de difícil acesso e em estado natural. Dela se carece de 
conhecimento e tecnologia para uso racional dos recursos. É uma categoria de manejo transitória. 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. 
 
RESERVA INDÍGENA: área isolada e remota que possui comunidades indígenas e pode manter sua 
inacessibilidade por um longo período de tempo. Destina-se a evitar o distúrbio pela moderna tecnologia e a 
realização de pesquisas sobre a evolução humana e sua interação com a terra. Há forte dependência humana 
sobre o meio natural para a obtenção de alimentos, abrigo e outros requisitos para a sua sobrevivência.  
 
RESERVA LEGAL: área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, que 
deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, 
sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou desmembramento 
da área.  
 
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN): tipo de unidade de conservação de 
Uso Sustentável. Área privada gravada com perpetuidade, com objetivo de conservar a diversidade biológica. 
 
RESTAURAÇÃO: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo 
possível da sua condição original.  
 
RESTINGA: vegetação que recebe influência marítima, presente ao longo do litoral brasileiro.   
 
RIACHO: pequeno rio, regato.   
 
RIBEIRÃO: curso de água menor que um rio e maior que um ribeiro.  
 
RIBEIRO: idem riacho.   
 
RIO: curso d’água natural, superficial ou subterrâneo, de extensão mais ou menos considerável, que se 
desloca de um nível mais elevado para outro mais baixo, aumentando progressivamente seu volume até 
desaguar no mar, num lago ou em outro rio.   
 
ROÇADA: corte da vegetação arbustiva de um terreno.  
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S 
 
 
 
 

SALINIZAÇÃO: degradação de terras férteis causadas pelo sal. A salinização das terras agrícolas é comum 
em áreas que dependem de irrigação – a evaporação superficial retira sais do solo e das pedras no subsolo, 
sendo que a redução das águas subterrâneas aumenta o percentual de minerais e sais na água armazenada.   
 
SANEAMENTO: ações como tratamento e fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza de 
rios e valas, drenagem e controle de vetores, visando à proteção do ambiente para melhor qualidade de vida.  
 
SAPÉ: tipo de vegetal usado para cobrir construções de estilo rústico.  
 
SAZONAL: refere-se às estações do ano.  
 
SEDIMENTAÇÃO: acúmulo de solo e/ou partículas minerais no leito de um corpo d’água. Em geral, esse 
acúmulo é causado pela erosão de solos próximos ou pelo movimento vagaroso de um corpo d’água como 
ocorre quando um rio é represado para formar um reservatório.   
 
SEIVA: líquido complexo que circula dentro das plantas. 
 
SELEÇÃO NATURAL: processo pelo qual os organismos bem adaptados ao meio sobrevivem e se 
multiplicam, e os poucos adaptados são eliminados.  
 
SELVA: idem floresta.   
 
SELVAGEM: habitante da selva, animal não domesticado.  
 
SEMEAR: ato de espalhar sementes. 
 
SEMENTE: parte vegetal responsável pela formação de uma nova planta.  
 
SERAPILHEIRA: camada de folhas secas, galhos despencados, ou outros resíduos vegetais em processo de 
decomposição, formando o húmus, que compõe o solo à sombra de árvores em florestas muito densas e 
escuras. É o que dá fertilidade ao solo.  
 
SILVICULTURA: cultivo de certos tipos de árvores para fins comerciais, como lenha ou fabricação de papel.  
 
SIMBIOSE: situação que retrata a convivência, em associação prolongada, de pelo menos duas espécies diversas.  
 
SINALIZAÇÃO AMBIENTAL: ou sistema para orientação é uma das disciplinas do conhecimento e da 
formação do arquiteto e urbanista. O domínio de técnicas para desenvolvimento de sinais de advertência, 
pictogramas, setas, tipografia específica e de cores são códigos visuais que proporciona o rápido 
entendimentos das informações e traduzem a hierarquia orientadora, necessária ao receptor. 
 
SÍTIO ARQUEOLÓGICO: local onde se encontram restos de culturas passadas.  
 
SOCIEDADE CIVIL: organizações voluntárias que se contrapõe ao estado, como ONGs e associações 
comunitárias, por exemplo. 
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SOS MATA ATLÂNTICA: Fundação SOS Mata Atlântica. Organização não-governamental, criada em 
1986 e tem como missão defender os remanescentes da Mata Atlântica, valorizar a identidade física e 
cultural das comunidades humanas que os habitam e conservar os riquíssimos patrimônios natural, histórico 
e cultural dessas regiões, buscando o seu desenvolvimento sustentado. 
 
SUBSOLO: camada do solo abaixo da superfície terrestre.  
 
SULCO: idem rego.  
 
SUSTENTABILIDADE: processo que busca a satisfação das necessidades da sociedade, sem comprometer 
os recursos naturais, preservando o direito das futuras gerações em herdar um meio ambiente sadio.  
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T 
 
 
 
 

TABULEIROS: forma topográfica que se assemelha a um planalto, terminado de maneira abrupta. 
 
TALUDE: terreno inclinado, rampa. Superfície inclinada de uma escavação, de um aterro; escarpa. 
 
TEIA ALIMENTAR: conjunto de cadeias alimentares. 
 
TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO: período que um material leva para se decompor. 
 
TEOR DE UMIDADE NO SOLO: percentagem de água contida no solo em relação ao peso ou ao volume 
do solo seco. 
  
TERRA ROXA: solo fértil de cor vermelho-escura, originado da decomposição de rochas vulcânicas. 
 
TOMBAMENTO: ato de tornar bens móveis e imóveis protegidos por lei, devido ao seu valor ecológico 
ou cultural. 
 
TOPOGRAFIA: descrição minuciosa das altitudes e declives do relevo de uma área. 
 
TRADE DE ECOTURISMO: conjunto de empresas ligadas à atividade ecoturística. 
 
TRANSECTOS: trilhas delimitadas para pesquisa em ambientes naturais. 
 
TREKKING: caminhada com duração de mais de um dia, incluindo pernoites no meio natural, na qual os 
participantes transportam seus equipamentos. 
 
TRILHA: espaço físico terrestre, aéreo, aquático ou sub aquático, utilizado, através dos tempos, para prover 
deslocamentos que mais recentemente, principalmente em unidades de conservação, se tornou excelente 
equipamento/ferramenta pedagógica e recreativa, permitindo um contato mais íntimo com o 
ambiente/fenômenos que se quer conhecer. 
 
TURISMO: atividade econômica representada pelo conjunto de transações, compra e venda de serviços 
turísticos efetuadas entre os agentes econômicos do turismo. É gerado pelo deslocamento voluntário e 
temporário de pessoas para fora dos limites da área ou região em que têm residência fixa, por qualquer 
motivo, excetuando-se o de exercer alguma atividade remunerada no local que visita. 
 
TURISMO DE AVENTURA: turismo que pressupõe uma programação com atividades participativas, onde 
o turista passa a ser protagonista, exigindo instalações, equipamentos, serviços auxiliares e guias especializados. 
Caracteriza-se por viagens em que predominam a busca do desconhecido, caça e pesca, conquista de 
acidentes geomorfológicos e assemelhados. 
 
TURISMO ECOLÓGICO: é a prática dessa atividade em áreas naturais nativas, pouco alteradas ou já 
recuperadas, que utiliza o patrimônio natural de forma sustentável, incentivando a sua conservação, promovendo a 
formação de uma consciência ambientalista e garantindo o bem estar das populações envolvidas. 
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TURISMO RURAL: é o conjunto de atividades turísticas comprometidas com a produção agropecuária, 
agregando valor ao produto do meio rural, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural das 
comunidades do campo. 
 
TURISMO SUSTENTÁVEL: é aquele que busca minimizar os impactos ambientais e sócio-culturais, 
ao mesmo tempo em que promove benefícios econômicos para as comunidades locais e destinos. 
 
TURISTA: indivíduo que se desloca para um local diferente de sua residência habitual, motivado por 
diversos interesses. Durante a sua permanência no local visitado, o turista pode precisar da contratação de 
alguns serviços para completar sua visita como: hospedagem, alimentação, aluguel de equipamentos, compra 
de lembranças, contratação de guias e monitores, entre outros.  
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U 
 
 
 
 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: espaço ambiental 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.  
 
UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL: tipo de unidade de conservação destinada a preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos 
pela lei. É composta pelas seguintes categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Monumento Natural, Refúgio da Vida Silvestre. 
 
UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL: tipo de unidade de conservação que tem como objetivo básico 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
É composta pelas seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; 
Floresta Nacional; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural. 
 
USO DIRETO: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais. 
 
USO DO SOLO: é definido como o resultado de toda ação humana, envolvendo qualquer parte ou conjunto 
do território, que implique na realização ou implantação de atividades e empreendimentos. 
 
USO INDIRETO: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. 
 
USO SUSTENTÁVEL: é a exploração de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma 
socialmente justa e economicamente viável. 
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V 
 
 
 
 
VALE: depressão alongada entre montes ou montanhas que pode ser ou não ocupada por água. 
 
VÁRZEA: área próxima a margens de rios, que pode ser coberta por água na época de cheias. 
 
VAZANTE: período em que um rio apresenta o menor volume de águas. 
 
VEGETAÇÃO: conjunto de plantas que ocupam uma determinada área. 
 
VEGETAÇÃO EXÓTICA: vegetação composta de espécies não naturais à área considerada, que foram 
introduzidas pela ação humana. 
 
VEGETAÇÃO NATURAL: conjunto de plantas nativas que se desenvolveu sem a interferência do homem. 
 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: idem vegetação natural. 
 
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA OU EM REGENERAÇÃO: aquela que surge num local após intervenção 
humana. 
 
VEREDA: nome dado no Brasil Central para caracterizar todo espaço brejoso ou encharcado que contém 
nascentes ou cabeceiras de cursos d’água. Geralmente localiza-se em depressões do solo e é circundada por 
Campo Limpo. O buriti é espécie típica deste tipo de vegetação.  
 
VERTENTE: declive de montanha, por onde derivam as águas pluviais.  
 
VISÃO BIOCÊNTRICA: aquela em que a espécie humana constitui parte integrante do meio biótico e não 
parte dominante, tal como na visão antropocêntrica. 
 
VISITANTE: pessoa que visita a área de uma Unidade de Conservação de acordo com os propósitos e 
objetivos de cada área. O visitante pode ter várias motivações: lazer, conhecimento, recreação, contemplação, 
entre outros.  
 
VISITAÇÃO: o aproveitamento e a utilização da Unidade de Conservação com fins recreacionais, educativos, 
entre outras formas de utilização indireta dos recursos naturais e culturais. 
  
VIVEIRO: local construído para procriação de animais ou cultivo de plantas. 
 
VÔO LIVRE: modalidade esportiva realizada a partir de um desnível mínimo de um relevo e dependente 
das condições climáticas eólicas, isto é, dos ventos favoráveis à decolagem (contravento) e das correntes 
térmicas ascendentes. Com um impulso em solo, o esportista levanta o equipamento, alçando vôo, podendo 
ganhar altitude com o contato com uma corrente térmica ascendente. No vôo-livre são utilizados dois tipos 
diferentes de equipamentos: a tradicional asa-delta e o parapente. 
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X 
 
 
 
 
XAXIM: samanbaia-açu, espécie de samambaia arborescente, que atinge até cinco metros de altura, nativa 
principalmente na Mata Atlântica das regiões Sudeste e Sul. Pelo seu alto efeito decorativo foi utilizado 
largamente na floricultura correndo atualmente risco de extinção. 
 
XERÓFITA: planta adaptada a ambientes secos. Ex.: cactos. 
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Z 
 
 
 
 

ZONA DE AMORTECIMENTO (ENTORNO): o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a unidade.  
 
ZONA DE MANEJO: área onde se aplicam programas de uso de recursos naturais ou culturais obedecendo 
a projeto elaborado, conforme norma de sustentabilidade. 
 
ZONA DE RECUPERAÇÃO: zona provisória que contêm áreas consideravelmente antropizadas e que uma 
vez restauradas será incorporada novamente a uma das zonas permanentes. As espécies exóticas introduzidas 
deverão ser removidas e a restauração deverá ser natural e naturalmente induzida. O objetivo geral de manejo 
é deter a degradação dos recursos e restaurar a área. 
 
ZONA DE TRANSIÇÃO: uma zona, periférica ao Parque Nacional ou reserva equivalente, onde restrições 
são colocadas sobre o uso dos recursos ou medidas especiais de desenvolvimento são tomadas para aumentar 
o valor da conservação da área.  
 
ZONA DE USO CONFLITANTE: constitui-se em espaços localizados dentro de uma Unidade de 
Conservação, cujos usos e finalidades, estabelecidos antes da criação da Unidade, causam conflitos com os 
objetivos de conservação da área protegida. São áreas ocupadas por empreendimentos de utilidade pública, 
como gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão, antenas, captação de água, barragens, estradas, cabos 
óticos e outros. Seu objetivo de manejo é contemporizar a situação existente, estabelecendo procedimentos 
que minimizem os impactos sobre a Unidade de Conservação. 
 
ZONA DE USO ESPECIAL: aquela que contêm as áreas necessárias à administração, manutenção e 
serviços da Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas serão escolhidas 
e controladas de forma a não conflitarem com seu caráter natural e devem localizar-se, sempre que possível, 
na periferia da Unidade de Conservação. O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação 
das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou cultural da Unidade. 
 
ZONA DE USO EXTENSIVO: aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar 
algumas alterações humanas. Caracteriza-se como uma transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso 
Intensivo. O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, 
apesar de oferecer acesso ao público para fins educativos e recreativos. 
 
ZONA DE USO INTENSIVO: aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente 
é mantido o mais próximo possível do natural, devendo conter: centro de visitantes, de exposições, cantinas, 
restaurantes, lojas de artesanato e outras facilidades e serviços. O objetivo geral do manejo é o de facilitar a 
recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio. 
 
ZONA INTANGÍVEL: aquela onde a primitividade da natureza permanece a mais preservada possível, 
não se tolerado quaisquer alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação. Funciona 
como matriz de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas. 
Esta zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao monitoramento 
ambiental. O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo a evolução natural. 
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ZONA PRIMITIVA: é aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo 
espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve possuir características de 
transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo. O objetivo geral do manejo é a preservação do 
ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e educação ambiental 
permitindo-se formas primitivas de recreação. 
 
ZONEAMENTO: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo 
e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos 
da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.  
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SIGLAS 
 
 
 
 
 
CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Desempenha papel na expansão e 
consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. 
 
CEACON: Centro de Estudos e Atividades de Conservação da Natureza – São Paulo – SP. Entidade 
ambientalista não governamental. 
 
CEMAVE: Centro de Estudos de Migrações de Aves. Projeto iniciado em 1979, dentro do convênio IBDF 
(hoje IBAMA) e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza - FBCN. Entre outros objetivos, 
compete ao CEMAVE organizar o anilhamento a nível nacional, esperando-se assim uma contínua expansão 
desta técnica no Brasil. 
 
CEPLEA: Coordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental – SP. Vinculada a Secretaria do Meio 
Ambiente, tem como atribuições planejar, desenvolver e promover a educação ambiental, o ecoturismo e a 
difusão de procedimentos que visa à melhoria do Meio Ambiente.  
 
CETESB: Companhia Estadual de Saneamento Ambiental – SP. Sociedade de economia mista estadual 
vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, responsável pela prevenção e controle da poluição. 
 
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É uma agência do Ministério da 
Ciência e Tecnologia destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos 
humanos para a pesquisa no país. 
 
COMDEMA: Conselho Municipal do Meio Ambiente. No caso de São Paulo, tem por finalidade coordenar 
as questões referentes ao equilíbrio ecológico e ao combate à poluição ambiental, em toda área do Município. 
  
CONAMA: Conselho Nacional de Meio Ambiente – DF. Órgão superior do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), com a função de assistir o Presidente da República na formulação de diretrizes da 
Política Nacional do Meio Ambiente. 
 
CONDEPHAAT: Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado – SP. Vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. 
  
CONSEMA: Conselho Estadual do Meio Ambiente – SP. Órgão colegiado vinculado à Secretária do Meio 
Ambiente com as seguintes atribuições: a) propor, acompanhar e avaliar a política do Estado na área de 
preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; b) propor normas e padrões estaduais 
de avaliação, controle e manutenção da qualidade do meio ambiente; c) estabelecer diretrizes para a defesa 
dos recursos e ecossistemas naturais do Estado; d) propor a implantação de áreas de proteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e unidades ecológicas muiltissetoriais; e) apoiar a pesquisa científica na área de 
conservação e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais; f) promover atividades educativas, de 
documentação e de divulgação, no campo da conservação, preservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente e dos recursos naturais; g) estimular a participação da comunidade no processo de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental; h) apreciar relatórios de impacto sobre o meio ambiente, na 
forma da legislação. 
 
CPRJ: Centro de Primatologia do Rio de Janeiro – RJ. 
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DAEE: Departamento de Águas e Energia Elétrica – SP. Autarquia Estadual vinculada à Secretaria de 
Energia e Saneamento, responsável pelo aproveitamento dos recursos hídricos do Estado. 
 
DEPAVE: Departamento de Parques e Áreas Verdes – São Paulo – SP. Vinculado à Secretaria de Obras da 
Prefeitura de São Paulo responsável pela implantação e manejo dos Parques Municipais da cidade de São 
Paulo, bem como suas praças públicas. 
 
DEPRN: Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – SP. Subordinado a Coordenadoria de 
Proteção de Recursos Naturais, da Secretaria do Meio Ambiente. É responsável pelo controle e orientação 
geral dos estudos e atividades relacionadas com a fiscalização do uso e da exploração dos recursos naturais 
no Estado de São Paulo. 
 
EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Empresa pública federal vinculada ao 
Ministério da Agricultura. 
 
FAPESP: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma das principais agências de 
fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Está ligada à Secretaria de Ensino Superior do Governo 
do Estado de São Paulo. 
 
FBCN: Fundação Brasileira para Conservação da Natureza – RJ. Entidade conservacionista não 
governamental criada com a finalidade de promover e recomendar uma ação nacional no sentido de preservar 
o ambiente natural, sob todos os seus aspectos, como sejam: água, solo, flora, fauna e paisagens, incluindo a 
proteção e reserva de áreas que tenham valor científico, histórico ou estético de maneira a congregar a 
opinião pública em torno do assunto. 
 
FEEMA: Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – RJ. Fundação Estadual vinculada à 
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, do Rio de Janeiro, responsável pelo controle da poluição 
e vetores, saneamento básico, informação e treinamento na área do meio ambiente. 
 
FUNAI: Fundação Nacional do Índio. Órgão do governo brasileiro que estabelece e executa a Política 
Indigenista no Brasil, dando cumprimento ao que determina a Constituição de 1988. Tem como missão 
promover a educação básica dos índios, demarcar, assegurar e proteger as terras por eles tradicionalmente 
ocupadas, estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas. Tem, ainda, 
a responsabilidade de defender as comunidades indígenas, de despertar o interesse da sociedade nacional 
pelos índios e por suas causas, gerir o seu patrimônio e fiscalizar as suas terras, impedindo as ações 
predatórias de garimpeiros, posseiros, madeireiros e quaisquer outras que ocorram dentro de seus limites e 
que representem um risco à vida e à preservação desses povos. 
 
GPS: Global Positioning System. Sistema global que fornece informação sobre o posicionamento geográfico 
de um ponto situado em qualquer parte da superfície terrestre, a partir de 24 satélites de posicionamento 
geográfico espalhados na órbita da Terra. O GPS é um dispositivo eletrônico de comunicação, muito 
utilizado no controle e monitoramento ambiental, que capta os sinais desses satélites e, por meio de 
triangulação, determina a posição do ponto sobre a superfície terrestre.  
 
IAP: Instituto Ambiental do Paraná. Tem como missão proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar 
o patrimônio ambiental, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. 
 
IEF/MG: Instituto Estadual de Florestas. Propõe e executa as políticas florestais, de pesca e de aqüicultura 
sustentável do Estado de Minas Gerais. É autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, responsável pela preservação e a conservação da vegetação, pelo desenvolvimento 
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sustentável dos recursos naturais renováveis; pela pesquisa em biomassas e biodiversidade; pelo inventário 
florestal e o mapeamento da cobertura vegetal do Estado. Administra as unidades de conservação estaduais e 
as áreas de proteção ambiental destinadas à conservação e preservação.  
 
IEF/RJ: Fundação Instituto Estadual de Florestas. Órgão responsável pela execução da política florestal e da 
política de conservação dos recursos naturais renováveis do Estado do Rio de Janeiro. A finalidade básica do 
IEF/RJ é a de garantir o controle, a preservação, a conservação e a recuperação da flora e da fauna em todo o 
Estado, visando à melhoria da qualidade de vida das gerações presentes e futuras, bem como a preservação 
do rico patrimônio genético associado à biodiversidade fluminense. 
 
IPE: Instituto de Pesquisas Ecológicas. Instituição dedicada à conservação da biodiversidade em bases 
científicas. Atua em pesquisas, formação de profissionais, educação ambiental e programas de geração de 
renda e negócios sustentáveis que ampliem a responsabilidade socioambiental de comunidades, empresários 
e formadores de opinião. 
 
ISA: Instituto Socioambiental. OSCIP, que tem como missão propor soluções de maneira integrada a 
questões sociais e ambientais. Tem como objetivo principal defender bens e direitos sociais, coletivos e 
difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. 
 
IUCN: União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. 
 
LAC: Limits of Acceptable Change. Método desenvolvido por pesquisadores, para o Serviço Florestal dos 
Estados Unidos que prevê a definição do nível de modificação a ser permitido, através do estabelecimento de 
padrões quantitativos, além de abordar as ações gerenciais apropriadas para prevenir efeitos negativos 
futuros, bem como apresentar procedimentos para o monitoramento e avaliação do desempenho gerencial da 
área em questão. 
 
MPEG: Museu Paraense Emílio Goeldi. Órgão vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq, responsável por desenvolver pesquisas nas áreas de antropologia, 
botânica, geologia e zoologia. 
 
ONG: Organização Não Governamental. Entidades independentes da administração pública. Funcionam 
como consultoras e, às vezes, executoras de projetos. 
  
OSCIP: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É o novo conceito dado às entidades sem fins 
lucrativos, a partir da promulgação da Lei federal 9.790/99. 
 
ROS: Recreation Opportunity Spectrum. Método desenvolvido para inventariar, planejar e gerenciar a 
experiência de lazer e o ambiente no qual ela ocorre. 
 
SISNAMA: Sistema Nacional do Meio Ambiente. Instituído pela Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 
1981, regulamentado pelo Decreto no 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 
 
SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Estabelece critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão das Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais.  
 
UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura.  
 
VAMP: Visitor Activities Management Process. Método de monitoramento de gerenciamento de unidades 
de conservação desenvolvido por pesquisadores do Canadá que une ciências biológicas e humanas.  



 
 
MARCONDES, M. A. P. et al. Terminologia em manejo de unidades de conservação. 
 
 

 
IF Sér. Reg., São Paulo, n. 34, p. 1-63, maio 2008. 

60

VERP: Visitor Experience and Resource. Método desenvolvido pelo serviço de Parques dos Estados Unidos, 
para abordar o gerenciamento do uso da visitação e a questão da capacidade de uso nas diferentes áreas 
protegidas do Sistema Nacional de Parques dos Estados Unidos. 
 
VIM: Visitor Impact Management. Método desenvolvido por pesquisadores do Serviço de Parques dos 
Estados Unidos e da ONG Conservation Association. Enfoca três aspectos relacionados a impactos: condição 
do problema, fatores causais e estratégias administrativas potenciais.  
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