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14 – Glossário
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GLOSSÁRIO

Ações antrópicas: ações exercidas pelo homem.
Agente etiológico: é o agente causador de uma doença.
Área de Estudo – AE: área onde são feitas as coletas de amostra e
informações dos meios biótico, físico e socioeconômico.
Área de Preservação Permanente – APP: uma área protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Área Diretamente Afetada – ADA: área que sofre diretamente as
intervenções de implantação e operação da atividade, considerando
alterações físicas, biológicas, socioeconômicas e das particularidades
da atividade.
Áreas antropizadas: cujas características originais foram alteradas
pelo homem.
Avifauna: é a vida animal caracterizada com uma diversidade de aves.
Biomassa: matéria orgânica utilizada na produção de energia.
Campinarana Arbórea Aberta ou Arborizada: formação constituída
por arvoretas, geralmente das mesmas espécies, que ocorrem nos
interflúvios

tabulares

e

planícies

fluviais,

onde

predominam

acumulações arenosas.
Campinarana

Arbórea

ocorre

pediplanos

nos

Densa

e/ou

tabulares

Florestada:
das

formação que

acumulações

arenosas

periodicamente inundáveis.
Campinarana arbustiva: formação no qual predominam arbustos
cespitosos

e

ervas,

densamente

distribuídos

e

eventualmente

entremeados por árvores baixas.
Campinarana

Gramíneo-Lenhosa:

formação

puramente

herbácea

constitui-se na verdadeira Campina. Surge ao longo das planícies
encharcadas dos rios de águas pretas e nas depressões fechadas dos
interflúvios tabulares.
2790

EIA/RIMA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70
EIA/RIMA - Preliminar

Campos:

vegetação terrestre

caracterizado

pela

predominância

da vegetação rasteira, herbácea, normalmente constituída de gramíneas,
com ocorrência maior ou menor de arbustos e árvores.
Censo

demográfico:

principal

fonte

de

referência

para

o

conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios
do País e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de
coleta a pessoa residente, na data de referência, em domicílio do
Território Nacional; estudo estatístico referente a uma população que
possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de
homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas.
Corredores ecológicos: faixa de vegetação que pode ter por objetivo
ligar fragmentos florestais ou unidades de conservação separados pela
atividade humana, possibilitando o deslocamento da fauna e flora entre
as

áreas

isoladas

e,

consequentemente,

a troca

genética entre

as espécies e a dispersão de sementes.
Densidade demográfica: índice demográfico que calcula o número de
habitantes por quilômetro quadrado.
Doenças epidêmicas: doenças com manifestação coletiva e singular,
de ocorrência única na unidade de tempo e espaço.
Ecologia de paisagem: ciência que estuda e procura melhorar o
relacionamento

entre

os

processos

ecológicos

no

ambiente

e

ecossistemas particulares.
Entomológico: referente à entomologia - especialidade da biologia
que estuda os insetos sob todos os seus aspectos e relações com o
homem, as plantas, os animais e o meio-ambiente.
Espécies bioindicadoras: espécie ou grupo de espécies que reflete o
estado biótico ou abiótico de uma área Ambiental, Mostrando o impacto
produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema.
Espécies cinegéticas: espécies animais que se encontram em estado
de liberdade natural numa dada área e que são suscetíveis de aí serem
caçadas.
Espécies endêmicas: grupos taxonômicos que se desenvolveram numa
região restrita.
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Estudos

epidemiológicos:

estudos

da

distribuição

e

dos

determinantes das doenças ou das condições relacionadas à saúde em
populações especificadas.
Faixa de domínio: base física sobre a qual assenta uma rodovia,
constituída

pelas

acostamentos,

pistas

de

sinalização

rolamento,

canteiros,

e faixa lateral

de

obras-de-arte,

segurança,

até

o

alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou
da faixa do recuo.
Fasciações (tipos vegetacionais): conformação anormal em lâminas ou
faixas de órgãos das plantas que deveriam ser cilíndricos.
Fitofisionomia:
vegetal;

a

é uma característica morfológica da comunidade

primeira

impressão

causada

pela

vegetação;

flora

característica de uma região.
Fitoplâncton: conjunto dos organismos aquáticos microscópicos que
têm capacidade fotossintética e que vivem dispersos flutuando na
coluna de água.
Floresta Ombrófila Aberta: formação ocorre entre 4o de latitude
Norte e 16o de latitude Sul, em altitudes que variam de 5 até 100 m,
apresenta predominância da faciação com palmeiras.
Floresta Ombrófila Aluvial: formação ribeirinha ou “floresta
ciliar”, que ocorre ao longo dos cursos de água, ocupando os terraços
antigos das planícies quaternárias.
Floresta Ombrófila Densa: tipo de vegetação caracterizado como
mata perenifólia cujo dossel é de até 50 m, com árvores emergentes de
até 40 m de altura. Possui densa vegetação arbustiva, composta por
samambaias, arborescentes, bromélias e palmeiras.
Fluxo gênico: migração de genes entre populações.
Georreferenciamento: é tornar as coordenadas de imagem, mapa ou
qualquer outra forma de informação geográfica conhecidas num dado
sistema de referência.
Grilagem:

falsificação de

documentos

para,

ilegalmente,

tomar posse de terras devolutas ou de terceiros, bem como de prédios
ou prédios indivisos; venda de terras pertencentes ao poder público ou
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de propriedade particular mediante falsificação de documentos de
propriedade da área.
Herpetofauna: é a vida animal caracterizada com uma diversidade de
anfíbios e répteis.
Hidrossemeadura:

técnica

usada

em

jardinagem

e

restauração

ambiental que envolve a pulverização de uma mistura de sementes e
outros elementos no chão.

Hotspot :

determinada área de relevância ecológica por possuir

vegetação diferenciada da restante e, consequentemente, abrigar
espécies endêmicas; região biogeográfica que é simultaneamente uma
reserva de biodiversidade e que pode estar ameaçada de destruição.
Ictiofauna: é a vida animal caracterizada com uma diversidade de peixes.
Igarapé: curso d'água amazônico de primeira, segunda ou terceira
ordem, constituído por um braço longo de rio ou canal.

In loco : no próprio local.
Índice pluviométrico: medida em milímetros, resultado do somatório
da quantidade da precipitação de água (chuva, neve, granizo) num
determinado local durante um dado período de tempo.

Input : tipo de informação que será analisada em estudos estatísticos.
Marco geodésico: sinal que indica uma posição cartográfica exata e que
forma parte de uma rede de triangulação com outros vértices
geodésicos.
M astofauna: é a vida animal caracterizada com uma diversidade de
mamíferos.
M atas ciliares: florestas, ou outros tipos de cobertura vegetal
nativa, que ficam às margens de rios, igarapés, lagos, olhos d´água e
represas.
M edidas

mitigadoras:

ações tomadas pelo empreendedor com o

objetivo de minimizar ou eliminar eventos adversos que se apresentam
com potencial para causar impactos ambientais adversos ao meio natural.
M icrobacias hidrográficas: área com corpos hídricos bem definidos,
mas em escala menor se comparada às bacias hidrográficas ou mesmo às
sub-bacias hidrográficas.
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M icroclima: variação localmente restrita do padrão climático geral em
decorrência de condições físicas específicas, como a topografia, a
vegetação e o solo.
Obras de arte corrente: dispositivos drenantes constituídos por
linha de escoamento d’água, sobre o terreno natural, tendo todo o
aterro

sobre

si,

normalmente

posicionados

transversalmente

a

plataforma, permitindo a livre passagem d’água sob a rodovia; bueiros.
Obras de arte especiais: estruturas que têm a finalidade de
transpor obstáculos, tais como avenidas, vales, rios, entre outros;
quando construídas sobre cursos d`água, são denominadas pontes; sobre
avenidas ou vales secos, viadutos.
Para-botânico: profissional que tem como tarefa reconhecer, coletar
e identificar as árvores na floresta através de sua experiência e
vivência.
Parâmetros fitossociológicos: índices ou indicadores utilizados
para caracterizar a estrutura de uma comunidade vegetal.
Passa-fauna: mecanismos alternativos para a travessia de animais, que
não pela faixa de rolagem; espécie de “passarela” para animais,
mantendo-os longe do tráfego.
Propágulo: qualquer parte de um vegetal capaz de multiplicá-lo ou
propagá-lo vegetativamente, como p.ex., fragmentos de talo ou ramo ou
estruturas especiais.
Propriedade espectral: é a propriedades de refletir radiação
eletromagnética pelo solo em relação ao fluxo radiante.
Savanas: região plana cuja vegetação predominante são as plantas
gramíneas, com árvores esparsas e arbustos isolados ou em pequenos
grupos.
Serviços ecossistêmicos: serviços que a natureza fornece ao homem
e que são indispensáveis à sua sobrevivência, estando associados à
qualidade de vida e bem estar da sociedade.
Solos hidromórficos: por estarem localizados próximos a rios e
lagos, apresentam grande umidade. Sua fertilidade depende do índice de
umidade: quanto mais úmidos, menos férteis.
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Sucessão ecológica: nome dado à sequência de comunidades, desde a
colonização até a comunidade clímax, de determinado ecossistema.
Talude: plano de terreno inclinado que limita um aterro e tem como
função garantir a estabilidade do aterro; pode ser resultado de uma
escavação ou de origem natural.
Taxa de fecundidade: estimativa do número médio de filhos que uma
mulher teria até o fim de seu período reprodutivo, mantidas constantes
as taxas observadas na referida data.
Táxon:

unidade

taxonômica

nomeada

(p.ex. Homo

sapiens, Hominidae ou Mammalia ), pela qual indivíduos ou conjuntos de
espécies são assinalados.
Transecto: linha ou seção através de uma faixa de terreno, ao longo
da qual são registadas e contabilizadas as ocorrências do fenômeno que
está sendo estudado.
Unidades de Conservação: são espaços territoriais e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da
lei.
Vetores de agentes etiológicos: veículo de transmissão de agentes
etiológicos.
Xerimbabo: animal de criação ou estimação.
Zona de Amortecimento: 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.
Zoobentos: é a vida animal caracterizada com uma diversidade de
invertebrados aquáticos, sendo este grupo composto por todos os
metazoários maiores que 0,3mm.
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