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14. Glossário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abiótico: são as qualidades das partes do ambiente que não têm vida, (a água, o ar, a terra). Essas qualidades 
podem ser, por exemplo, temperatura, direção de ventos, acidez da água, entre outras. 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Abrangência: informa a espacialidade ou dimensão da interferência provocada. 

Ação antrópica: designa a interferência do homem sobre o meio ambiente, independentemente de ser maléfica 
ou benéfica. 

Ações geradoras (intervenções): práticas necessárias ou eventos acidentais, que podem estar potencialmente 
envolvidos em cada uma das etapas do empreendimento. 

ADA: Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. 

Adutora de Captação de Água do Mar: Uma adutora é uma estrutura que faz parte da rede de abastecimento 
de água, tem o objetivo de transportar água que esteja em um reservatório (no caso o mar) até ao local onde vai 
ocorrer o seu uso (no caso a UTE). 

Afluente: curso d’água, que deságua em outro curso d’água, considerado principal, ou em um lago contribuindo 
para lhes aumentar o volume; tributário.  

Agência: Autarquia integrante da Administração Indireta de Estado-membro constituída com a finalidade, entre 
outras, de regular, controlar e fiscalizar serviços públicos. Resolução Normativa ANEEL n. 417, de 23 de 
novembro de 2010 (Diário Oficial de 26 de nov. 2010, seção 1, p. 118) 

Agente de geração: Empresa ou consórcio de empresas detentor de concessão ou autorização para produzir 
energia elétrica, bem como os agentes que, direta ou indiretamente, isoladamente ou em conjunto, detêm 
participação acionária nessa empresa ou consórcio, participando do grupo de controle e sejam signatários do 
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 Acordo de Acionistas e/ou do Contrato de Concessão. No caso de importação de energia elétrica, a empresa ou 
consórcio responsável pela importação, bem como seus acionistas, serão considerados agentes de geração. 
Resolução Normativa ANEEL n. 674, de 11 de agosto de 2015 (Diário Oficial, de 18 ago. 2015, seção 1, p. 82. 
Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico MCPSE. 

Agente erosivo: Qualquer fenômeno físico, químico ou biológico que possa agir sobre determinada rocha, 
desagregando-a.  

AGR: Análise e Gerenciamento de Riscos. 

Água doce: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5‰ (a salinidade não é perceptível ao paladar). 

Água estuarina: água com influência de água de mar ou de água de rio. 

Água lêntica: denominação genérica para indicar toda água parada, como a dos lagos. 

Água lótica: denominação utilizada para as águas correntes, como a dos rios. 

Água potável: água que se destina ao consumo humano, devendo apresentar-se incolor e transparente a uma 
temperatura compreendida entre 80ºC e 110ºC, além de não poder conter nenhum germe patogênico ou 
substância nociva à saúde. 

Água residuária: denominação aplicada a qualquer despejo ou resíduo líquido com potencialidade de causar 
poluição ou contaminação. 

Água salina (salgada): água com salinidade igual ou superior a 30‰. 

Água salobra: água com salinidade superior a 0,5‰ e inferior a 30‰. 

Água subterrânea: água presente no subsolo ocupando a zona saturada dos aquíferos, e movendo-se sob o 
efeito da força gravitacional. Difere da água do solo, pois nesta as forças que a comandam são as eletroquímicas, 
tais como capilaridade e adsorção. 

Água superficial: água que ocorre em corpos cuja superfície livre encontra-se em contato direto com a 
atmosfera, isto é, acima de superfície topográfica. 

Água tratada: água que passa por um processo de tratamento para tornar-se adequada ao consumo humano. 

Algas: nome genérico dado a organismos autótrofos fotossintetizantes pertencentes aos Reinos Monera. Protista 
e Vegetal, em sua grande maioria aquáticos, tanto de águas salgadas quanto doces. São em sua grande maioria 
unicelulares, havendo contudo espécies multicelulares, com as células apresentando pouca divisão de trabalho. 
Organismos com uma organização semelhante às algas atuais, já estavam presentes desde tempos 
proterozoicos. 

AE: Área de Estudo do empreendimento. 

AIA: Avaliação de Impacto Ambiental. 

AID: Área de Influência Direta do empreendimento. 

AII: Área de Influência Indireta do empreendimento. 
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 Alternativas Locacionais e Tecnológicas: etapa prevista na fase de elaboração dos Estudos de Impacto 

Ambiental conforme preconiza e Resolução CONAMA 01/86 em seu art 5o, Inciso I, que fala em “contemplar 
todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução 
do projeto”. O estudo de alternativas de localização e tecnológica é uma etapa importante do processo de 
avaliação de impacto ambiental, tratado por muitos como o "coração" do processo e através do qual o 
empreendedor busca responder aos interessados sobre a viabilidade socioambiental de seu empreendimento. 

Ambientes pelágicos: regiões de mar aberto, do litoral até a zona abissal. 

Ambiente praial: conjunto de feições que compõe a praia.  

Amostragem estratificada: Consiste em dividir a população em subgrupos (estratos) que denotem uma 
homogeneidade maior que a homogeneidade da população toda, sob a análise de variáveis de estudo. Uma vez 
selecionados os estratos, sobre cada um deles são realizadas seleções aleatórias de forma independente, 
obtendo-se amostras parciais, que agregadas representam a amostra completa. Uma amostra estratificada 
proporcional garante que cada elemento da população tenha a mesma probabilidade de pertencer à amostra. 
Resolução Normativa ANEEL n. 338, de 25 de novembro de 2008 (Diário Oficial, de 27 nov. 2008, seção 1, p. 
88). 

Amplitude de maré: diferença de altura alcançada pela maré entre os níveis da preamar e da baixa-mar 
consecutivos. 

Amplitude térmica: oscilação ou diferença entre as temperaturas máximas e mínimas, ou entre temperaturas 
médias, a mais elevada e a mais baixa, no decorrer de um intervalo de tempo. 

Análise granulométrica: determinação das quantidades, expressas em g/kg de solo, das frações areia, silte e 
argila, em amostras de terra fina (<2mm). 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica. Autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas 
e Energia, que tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de 
energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal. Resolução Normativa ANEEL 
n. 417, de 23 de novembro de 2010 (Diário Oficial de 26.11.2010, seção 1, p. 118). 

Anfíbios: animais que nas primeiras fases da vida, fase larval, respiram o ar dissolvido na água, mediante 
brânquias, e quando no estado adulto, respiram o ar atmosférico, através de pulmões. São vertebrados 
marchadores, raramente rastejantes, quando os membros lhe faltam. Quase todos nadam com facilidade. 

Ano hidrológico: período contínuo de doze meses durante o qual ocorre um ciclo anual climático completo. Sua 
adoção deve-se ao fato de permitir que haja uma comparação mais significativa entre os dados meteorológicos. 

Anurofauna: fauna de anfíbios de uma determinada região. 

Anticiclone: centro meteorológico de alta pressão. 

APA: Área de Proteção Ambiental - extensa área natural destinada à proteção e conservação dos atributos 
bióticos (fauna e flora), estéticos ou culturais existentes no local, importantes para a qualidade de vida da 
população local e para a proteção dos ecossistemas regionais. 

APP: Áreas de Preservação Permanente.  

APR: Avaliação Preliminar de Riscos. Metodologia estruturada de identificação de perigos, suas causas, efeitos 
e medidas mitigadoras. 
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 Aptidão agrícola das terras: adaptabilidade da terra para um tipo específico de utilização agrícola, pressupondo-
se um ou mais distintos níveis de manejo. 

Aqüífero: porção do subsolo capaz de armazenar e fornecer água. 

Aquicultura: Independente de sua localização, onde seja desenvolvida atividade de cultivo de organismos cujo 
ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, sendo que o titular da unidade 
consumidora deve possuir registro de produtor rural expedido por órgão público, registro ou licença de aquicultor, 
exceto para aquicultura com fins de subsistência. 

ARA: Análise de Riscos Ambientais. 

Área de concessão: Área definida, por ato do poder público, para a exploração dos serviços públicos de energia 
elétrica. Resolução Normativa ANEEL n. 674, de 11 de agosto de 2015 (Diário Oficial, de 18 ago. 2015, seção 
1, p. 82, v. 152, n. 157). 

Área Degradada: uma área que por ação própria da natureza ou por uma ação antrópica perdeu sua 
característica natural (ex: alterações negativas do ambiente como poluição do ar, da água, supressão de 
vegetação). 

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.  

Arenoso (Pedologia): termo aplicado a algumas classes texturais do solo, que apresentam grande quantidade 
de areia. 

Argila: termo descritivo utilizado para indicar partículas que na escala de Wentworth apresentam diâmetro 
compreendido entre 0,000975 mm e 0,0039 mm. 

Argiloso (Pedologia): solo que contém grande quantidade de argila, ou então que possui propriedades similares 
às das argilas. 

Arqueologia: é a ciência que estuda as sociedades antigas através dos seus restos materiais. A análise dos 
objetos e das construções permite conhecer/descobrir a cultura e os modos de vida dos povos de outrora. Os 
arqueólogos encarregam-se, portanto, de reconstruir a vida de povos antigos com base nas manifestações 
materiais/físicas que deixaram. Os objetos permitem conhecer aspectos do comportamento humano do passado, 
já que os peritos os conseguem situar/localizar no tempo e no espaço e os analisam dentro de um contexto. 

Arrasto: atividade de pesca em que a rede é arrastada para capturar organismos aquáticos (peixes, siris, etc), 
sendo uma das técnicas de pesca mais prejudicial para o ambiente. 

Aspecto ambiental: compreende todas as matérias de uma empresa que podem interagir com o meio ambiente 
durante uma atividade ou processo. Ou seja, os aspectos são os elementos das atividades/produtos/serviços do 
empreendimento que possam interagir com o meio ambiente. 

Assoreados: obstruídos por areia ou por sedimentos quaisquer, de um rio, canal ou estuário, geralmente em 
conseqüência de redução da correnteza. 

Assoreamento: deposição de material sedimentar ou material coluvionar, resultando no aterramento ou 
entulhamento de áreas mais baixas. 

Atributos: conjunto de parâmetros mensuráveis ou estimáveis, que qualificam cada uma das intervenções 
necessárias para a concretização do empreendimento.  
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 Autóctone: formado no próprio local de origem; originário do próprio local que habita ou ocorre.  

Autodepuração: capacidade apresentada por um corpo de água de, após receber uma carga de agentes 
poluidores, recuperar, através de processos naturais de caráter físico, químico e biológico, as suas qualidades 
ecológicas e sanitárias. 

Autotrófico: diz-se dos seres capazes de fazer a síntese da matéria orgânica a partir de substâncias minerais 
(inorgânicas) e uma fonte primária de energia como a luminosa (foto-autotrófico) ou química (quimio-autotrófico). 

Avifauna: Conjunto das espécies de aves que vivem numa determinada região. 

Bacia hidrográfica: (1) Área limitada por divisores de água, dentro da qual são drenados os recursos hídricos, 
através de um curso de água, como um rio e seus afluentes. A área física, assim delimitada, constitui-se em 
importante unidade de planejamento e de execução de atividades socioeconômicas, ambientais, culturais e 
educativas. (2) Toda a área drenada pelas águas de um rio principal e de seus afluentes. (3) Área total de 
drenagem que alimenta uma determinada rede hidrográfica; espaço geográfico de sustentação dos fluxos d´água 
de um sistema fluvial hierarquizado.   

Bacia oceânica: bacia tectonicamente estável, formada essencialmente por basaltos e coberta por uma fina 
camada de sedimentos pelágicos. 

Bacia sedimentar: local de deposição dos sedimentos.  

Baixada: plaino extenso, normalmente situado na área litorânea pouco acima do nível das marés. 

Baixamar: nível mínimo da curva da maré, maré baixa, maré vazia.  

Balanço hídrico: método de quantificação dos fluxos de água no ambiente fundamentado na constatação 
empírica do funcionamento do ciclo hidrológico. A precipitação atmosférica é a fonte original da água que penetra 
e escoa sobre a superfície terrestre. Parte dessa água é utilizada pelas plantas, outra infiltra no solo para, em 
seguida, evaporar-se, ser armazenada pelo sistema do solo (lençol freático) ou ser absorvida pelas plantas. A 
água que penetra no solo (infiltração) é armazenada em aquíferos subterrâneos ou drenada pelos rios para lagos, 
mares e oceanos, de onde evapora, reiniciando o ciclo. Sua forma de aplicação mais simples consiste em 
comparar a quantidade de água recebida pelo ambiente através das chuvas com a quantidade perdida pela 
evapotranspiração. 

Barramento: Conjunto de barras, cabos e tubos condutores de uma subestação de mesma tensão nominal, com 
seus suportes e acessórios, que permite a conexão dos equipamentos. Resolução Normativa ANEEL n. 674, de 
11 de agosto de 2015 (Diário Oficial, de 18 ago. 2015, seção 1, p. 82). 

Batimetria: determinação da profundidade e da topografia de áreas submersas A batimetria é expressa 
cartograficamente por curvas batimétricas que são curvas que unem pontos de mesma profundidade com 
equidistâncias verticais, à semelhança das curvas de nível topográfico. 

BEM: Balanço Energético Nacional. 

Bem Tombado: bens móveis e imóveis existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, quer por 
sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

Bentos: conjunto de seres vivos (animais, plantas...) que vivem associados ao fundo de rios, lagos, lagoas, 
oceanos ou mares, possuem baixa capacidade de locomoção ou nenhuma. 
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 Bentônico: relativo aos bentos. A parte do ambiente marinho habitada por organismos que vivem fixos (sésseis) 
ou livres (vágeis) sobre o fundo dos corpos de água (oceanos, rios, lagos, etc.).  

Biodiversidade: Variedade de indivíduos, comunidades, populações, espécies e ecossistemas existentes em 
uma determinada região. 

Bioma: conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e 
identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, 
resultando em uma diversidade biológica própria. 

Biomassa (Fonte de Energia): energia gerada a partir da queima de matéria orgânica (pex. lixo orgânico). 

Biosfera: região da Terra onde existe vida. Compreende à porção inferior da atmosfera, a hidrosfera e a porção 
superior da litosfera. 

Biótico: componente vivo do meio ambiente. Inclui todas as formas de vida (fauna, flora, vírus, bactérias, etc). 

Brejo: terreno plano, encharcado, que aparece nas regiões de cabeceiras ou em zonas de transbordamento de 
rios. Embora os brejos das regiões litorâneas geralmente sejam originados a partir de rios permanentes, os 
brejos de cabeceiras podem-se formar em regiões com rios intermitentes. 
 
Caça predatória: caça em que a proporção de indivíduos abatidos é superior à capacidade de decomposição 
populacional através da reprodução. É praticada clandestinamente, com fins lucrativos, provocando a aceleração 
do processo de extermínio de várias espécies de valor econômico. 

Cadeia Alimentar: sequência de transferência de energia que se dá entre os organismos com o fenômeno da 
alimentação. As cadeias alimentares se interpõem umas nas outras formando as teias alimentares.  

Cadeia Trófica: cadeia alimentar.  

Camada (Estratigrafia): unidade formal de menor hierarquia na classificação litoestratigráfica, apresentando-se 
como um corpo rochoso aproximadamente tabular, relativamente delgado e litologicamente diferenciável das 
rochas sobre e sotopostas. 

Camada (Pedologia): seção à superfície ou paralela a esta, de constituição mineral ou orgânica, pouco 
diferenciada e pouco ou nada influenciada pelos processos pedogenéticos. 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE: Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a convenção de 
comercialização, possuindo a atribuição de celebrar os contratos associados à energia de reserva, nos termos 
do Decreto nº 5.177, de 2004, com redação dada pelo Decreto nº 6.353, de 2008. Resolução Normativa ANEEL 
n. 337, de 11 de novembro de 2008 (Diário Oficial, de 19 nov. 2008, seção 1, p. 140), Anexo. 

Campo elétrico: Grandeza que caracteriza a força exercida sobre cargas elétricas, na região em torno de 
qualquer condutor energizado de uma instalação elétrica. Resolução Normativa ANEEL n. 398, de 23 de março 
de 2010 (Diário Oficial de 29 de mar. 2010, seção 1, p. 70). 

Campo eletromagnético: Campo radiante em que as componentes de campo elétrico e magnético são 
dependentes entre si, capazes de percorrer grandes distâncias; para efeitos práticos, são associados a sistemas 
de comunicação. Lei n. 11.934, de 5 de maio de 2009 (Diário Oficial de 6 de maio de 2009, seção 1, p. 1). 
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 Campo magnético: Grandeza que caracteriza a força exercida sobre cargas elétricas em movimento na região 

em torno de um condutor conduzindo uma corrente elétrica. Resolução Normativa ANEEL n. 398, de 23 de março 
de 2010 (Diário Oficial de 29 de mar. 2010, seção 1, p. 70). 

Canal: curso de água natural ou artificial, claramente diferenciado, que contém água em movimento, de maneira 
contínua ou periódica, ou então que estabelece uma interconexão entre dois corpos de água. 

Capacidade: Capacidade de escoamento de energia elétrica de uma subestação de distribuição, de um 
barramento candidato, de uma subárea do SIN - Sistema Interligado Nacional ou de uma área do SIN, expressa 
em MW, calculada nos termos das diretrizes, do edital e da nota técnica conjunta ONS/EPE (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico/Empresa de Pesquisa Energética) de metodologia, premissas e critérios, bem como das 
informações de habilitação técnica dos empreendimentos realizada pela EPE. Portaria MME n. 455, de 6 de 
dezembro de 2019 (Diário Oficial, de 10 dez. 2019, seção 1, p. 1), anexo. 

Carga Piezométrica: parte da física que mede a pressão dos fluídos. 

Carta planimétrica: carta elaborada através de um levantamento topográfico ou fotogramétrico sem mostrar as 
curvas de nível. 

Carta topográfica: carta elaborada mediante um levantamento original, ou compilada de outras já existentes, 
incluindo os acidentes naturais e artificiais, permitindo deste modo determinar suas alturas. 

CEMS – Continuous Emission Monitoring System: Sistema Contínuo de Monitoramento de Emissões.  

Cenozóico: era geológica que compreende o intervalo de tempo que vai de 65 milhões de anos atrás até os dias 
atuais, estando constituída por três períodos geológicos conhecidos como Quaternário, Neógeno e Paleógeno. 

Censo: É um conjunto de dados estatísticos que informa diferentes características dos habitantes de uma cidade, 
um estado ou uma nação. 

Central geradora: Instalação específica com a finalidade da produção de energia elétrica (geração pura) ou esta 
combinada com outra utilidade (cogeração), cujo ambiente não se confunde com o processo ao qual está 
eventualmente conectada. Resolução Normativa ANEEL n. 583, de 22 de outubro de 2013 (Diário Oficial, de 05 
nov. 2013, seção 1, p. 57). 

CESAN: Companhia Espírito Santense de Saneamento. 

Cetáceos: Grandes mamíferos aquáticos como as baleias, golfinho e botos. 

CGH: Central Geradora Hidrelétrica com capacidade instalada reduzida. Os aproveitamentos hidrelétricos 
enquadrados como Central Geradora Hidrelétrica com Capacidade Instalada Reduzida (CGH) são aqueles cuja 
potência seja igual ou inferior a 5.000 kW. Resolução Normativa ANEEL n. 875, de 10 de março de 2020 
(Diário Oficial, de 16 mar. 2020, seção 1, p. 60). 
 
CGU: Central Geradora Undi-elétrica. Instalação de produção de energia elétrica a partir do aproveitamento da 
energia cinética das ondas.  
 
Cianobactérias: também chamadas de cianofíceas (Cyanophyceae) ou algas verde-azuladas. São bactérias 
fotossintetizantes, aeróbias, com coloração verde azulada, acastanhada, vermelha.  

Ciclo Combinado: Tipo de tecnologia empregada na geração de energia em UTEs. Consiste num processo que 
gera energia conjugando o ciclo de Brayton (turbina a gás) com o ciclo de Rankine (vapor). Ou seja, o calor 
recuperado dos gases de exaustão da turbina a gás é utilizado para acionar um ciclo a vapor. A maior 
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 recuperação de calor acontece combinando a geração de energia elétrica nas turbinas a gás e em turbinas a 
vapor. Constituem os sistemas mais modernos e eficientes, no momento. 
 
Classe (Biologia): nome dado a um grupo de ordens na classificação dos seres vivos. Por exemplo: todas as 
ordens de animais mamíferos - carnívoros, cetáceos, roedores, etc. - pertencem à classe Mammalia. 

Clima: conjunto de estados de tempo meteorológico que caracteriza uma determinada região durante um grande 
período de tempo, incluindo o comportamento habitual e as flutuações, resultante das complexas relações entre 
a atmosfera, geosfera, hidrosfera, criosfera e biosfera. 

Clímax (Ecologia): estágio de equilíbrio alcançado por uma série, comunidade, espécie, da fauna ou da flora em 
um dado ambiente. 

Cloretos: qualquer sal derivado do ácido clorídrico, um aumento no teor de cloretos na água é indicador de uma 
possível poluição.   

Clorofícea (Chlorophyceae): classe de algas bentônicas ou planctônicas geralmente flageladas com coloração 
verde devido à presença de clorofila-a e clorofila-b. São vulgarmente conhecidas como algas verdes. 

Clorofila: pigmento verde encontrado nas folhas e em outras partes verdes da maior parte das plantas. A clorofila 
ocorre em várias formas diferentes, embora uma delas – a Clorofila-a – seja predominante; todas são 
estruturalmente semelhantes à hemoglobina. As moléculas de clorofila absorvem luz para a fotossíntese e são, 
portanto, essenciais às plantas na produção de carboidratos a partir do dióxido de carbono e água. 

CNSA: Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN. 

Código de Águas: Nome pelo qual é conhecido o Decreto n° 24.643, de 10 de julho de 1934, que estabeleceu 
a estrutura do negócio de energia elétrica no Brasil. Este tema é tratado em um capítulo do código sobre geração 
hidrelétrica. Embora muitas leis tenham modificado o modelo básico, o Código e o Decreto N° 41.019, de 26 
de fevereiro de 1957, que o regulamentou trinta e três anos depois de sancionado, ainda continuam sendo uma 
referência jurídica importante. Resolução Normativa ANEEL n. 367, de 2 de junho de 2009 (Diário Oficial, de 26 
jun. 2009, seção 1, p. 80), Anexo. 

Coeficiente de Gini: Renda domiciliar – desigualdade: série baseada na Pesquisa Anual por Amostra de 
Domicílios (Pnad) do IBGE. Mede o grau de desigualdade existente na distribuição da renda domiciliar per capita. 
Seu valor varia de 0 a 1, assumindo o valor 0 quando não há desigualdade alguma (todas as pessoas do país 
recebendo exatamente a mesma renda) e o valor 1 quando há o mais extremo grau de desigualdade possível 
(um único indivíduo concentrando toda a renda e todos os demais do país sem renda alguma). 

Cogeração: Processo operado numa instalação específica para fins da produção combinada das utilidades calor 
e energia mecânica, esta geralmente convertida total ou parcialmente em energia elétrica, a partir da energia 
disponibilizada por uma fonte primária. Resolução Normativa ANEEL n. 235, de 14 de novembro de 2006 (Diário 
Oficial, de 22 nov. 2006, seção 1, p. 78). 

Coliformes Fecais: são microorganismos que aparecem exclusivamente no trato intestinal de animais de sangue 
quente. Sua identificação na água permite afirmar que houve presença de matéria fecal, traduzindo-se como 
"risco potencial" para encontro nas águas dos agentes biológicos, ou seja, as bactérias, vírus, protozoários e 
vermes.  

Coliformes Totais: grupo constituído por bactérias que têm sido isoladas de amostras de águas e solos poluídos 
e não poluídos, bem como as fezes de seres humanos e outros animais de sangue quente. 
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 Compensação Ambiental: A compensação ambiental é um instrumento legal para que as empresas retornem e 

minimizem os impactos que podem ser causados no meio ambiente. Esses impactos decorrem de “atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”. Ou seja, é uma espécie de indenização pelos danos 
ambientais e sociais que a empresa causar e esses danos são identificados no processo de licenciamento e 
somado às custas da empresa. A compensação pode ser de várias formas, como reflorestamento, em forma 
financeira (multa), dentre outros, identificados no processo de licenciamento ambiental. 

Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH): São organismos colegiados que fazem parte do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos que existem no Brasil desde 1988. Suas principais competências são: 
aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; arbitrar conflitos pelo uso da água, em primeira instância 
administrativa; estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo uso da água; entre outros. 

Comunidade Bentônica: Organismos marinhos que vivem associados a algum substrato consolidado. 

Comunidades Quilombolas: Comunidades remanescentes dos antigos quilombos. Algumas comunidades 
quilombolas têm origem em agrupamentos de escravos fugidos, outras se formaram depois da abolição, onde 
algumas podem ser encontradas na mesma área desde a vigência do regime escravista e outras que foram 
expulsas de suas terras ocupadas originalmente. 

Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição  para 
sua sobrevivência. 

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente. Órgão superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA) com função de ajudar o Presidente da República a formular as diretrizes (ideias e valores que 
orientam) da política nacional de meio ambiente (Lei o 6938/81). Tem 71 membros, entre pessoas dos governos 
federal e estaduais e da sociedade civil (entidades de classe, organizações de defesa do meio ambiente, etc.). 
Entre as competências do CONAMA estão o estabelecimento de todas as normas (regras) técnicas 
(conhecimentos do meio ambiente) e administrativas (conhecimentos de gestão) para a regulamentação (criação 
de regras) e a implementação (“pôr em prática”) da Política Nacional do Meio Ambiente, e a decisão, em grau 
de recurso, das ações de controle ambiental da SEMA (Secretaria Especial de Meio Ambiente). 

Concessões de geração de energia elétrica: As concessões de geração de energia elétrica contratadas a partir 
da Lei N° 9.074, de 7 de julho de 1995, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitados a 
vinte e cinco anos, podendo ser prorrogado, no máximo por igual período, a critério da ANEEL. Aplica-se a 
aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1 MW e a central termelétrica de potência superior 
a 5 MW, podendo ser outorgada para prestação de serviço público ou para uso do bem público, neste caso sob 
os regimes de autoprodução ou de produção independente. Resolução Normativa ANEEL n. 674, de 11 de agosto 
de 2015 (Diário Oficial, de 18 ago. 2015, seção 1, p. 82). Anexo: Manual de Controle Patrimonial do Setor 
Elétrico MCPSE. 

Condutividade: No estudo em questão a condutividade é citada como uma expressão numérica da capacidade 
de uma água conduzir a corrente elétrica. 

Conservação (Ecologia): em sentido amplo é o conjunto de atividades e políticas que asseguram a contínua 
disponibilidade e existência de um recurso. Em sentido mais restrito é o armazenamento e a guarda do 
germoplasma em condições ideais, permitindo a manutenção de sua integridade. A conservação engloba a 
preservação, que é usada para germoplasma armazenado em temperaturas criogênicas. 

Consumidor: Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o 
fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações 
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 decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos 
contratos. Resolução Normativa ANEEL n. 418, de 23 de novembro de 2010 (Diário Oficial de 1 de dez. 2010, 
seção 1, p. 76). 

Contaminação: introdução (direta ou indireta) de elementos que prejudicam saúde humana e a qualidade do 
ambiente (ex: organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou radioativas). 

Coordenadas geográficas: sistema de coordenadas em que valores de latitude (distância angular entre um 
ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador) e longitude (distância angular entre um ponto 
qualquer da superfície terrestre e o meridiano inicial ou de origem) definem a posição de um ponto da superfície 
da Terra, em relação a um elipsóide de referência (sólido gerado pela rotação de uma elipse em torno do eixo 
dos pólos). Também são chamadas de coordenadas geodésicas ou coordenadas terrestres. 

Cordão litorâneo: acumulação alongada de sedimentos, de composição arenosa, cascalhosa ou conchífera, 
dispostas paralelamente a linha de costa por ação de agentes marinhos. 

Corrente de fundo: movimento horizontal da massa d’água mais profunda, em uma determinada direção. 

Corrente litorânea: corrente que se desloca paralelamente e rente à costa, fluindo segundo um sistema de 
barras e fossas da zona de rebentação. 

Correntes: movimento das águas marinhas em um único sentido, constituindo a circulação oceânica global. 

Criadouros: local onde as condições são propícias para o desenvolvimento do peixe, tanto a nível reprodutivo, 
quanto alimentar ou de abrigo; local onde os peixes se reproduzem e crescem. 

Crustáceos: Os crustáceos são uma classe do filo dos artrópodes, que são invertebrados com pés articulados. 
Os crustáceos diferem dos outros artrópodes pelo número de antenas (dois pares) e pela respiração. 

Cunha salina: massa de água do mar que se apresenta em forma de cunha, situada na base de um aqüífero, 
e cujo vértice está voltado para o continente. 
 
Dados Primários: Os dados primários, também conhecidos como dados brutos, são aqueles obtidos 
diretamente do pesquisador com o uso de seus próprios instrumentos e experiência. Estes são obtidos com o 
objetivo de abordar o fenômeno do estudo. 

Dados Secundários: Os dados de pesquisa secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, 
ordenados e até mesmo analisados, com outros objetivos que não os da pesquisa em questão. Além da fonte 
interna, constituída pelo banco de dados da empresa, outras fontes externas podem ser consultadas, como os 
relatórios gerados por organizações, instituições de ensino, institutos de pesquisa, publicações científicas, 
entidades e demais fontes governamentais. 

Declividade: inclinação do relevo em relação ao plano horizontal.   

Decreto: determinação escrita, emanada do chefe do Estado, do poder executivo ou de qualquer autoridade 
soberana. 

Defeso: É a paralisação das atividades de pesca que constitui uma política estratégica, de caráter ambiental, 
visando a proteger as espécies durante o período de reprodução, garantir a manutenção de forma sustentável 
dos estoques pesqueiros e, consequentemente, manter a atividade e a renda dos pescadores. 

Degradação ambiental: (1) prejuízos causados ao meio ambiente, geralmente resultante de ações do homem 
sobre a natureza. Um exemplo é a substituição da vegetação nativa por pastos. (2) termo usado para qualificar 
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 os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 

propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais. 

Demografia: estudo das populações humanas e sua variação temporal quanto ao seu tamanho, sua distribuição 
espacial, sua composição e suas características gerais. 

DENEF: Divisão de Licenciamento Ambiental de Energia Nuclear, Térmica, Eólica e de Outras Fontes Alternativas. 

Densidade de biomassa: peso seco (material sem líquido) de parte ou de todo um ser vivo, população (seres 
vivos da mesma espécie) ou comunidade (conjunto dos seres vivos), dividido por uma unidade de área (hectare). 
Indica, assim, a concentração de matéria viva daquela espécie, população ou comunidade. 

Densidade demográfica: É o quociente entre a população total de uma determinada região (cidade, estado, 
país, etc.) e a sua superfície. Geralmente é expressa em habitantes por quilômetros quadrados (hab./km2). 

Desenvolvimento Sustentável: modelo de desenvolvimento que leva em consideração, além dos fatores 
econômicos, aqueles de caráter social e ecológico, assim como as disponibilidades dos recursos vivos e 
inanimados, as vantagens e os inconvenientes, a curto, médio e longo prazos, de outros tipos de ação.   

Desmatamento: retirada (supressão) da cobertura vegetal de uma determinada área, para outro uso, como 
pecuária, agricultura, expansão urbana ou implantação de empreendimentos. Corte de matas e florestas, para 
comercialização. 

Desova: Postura de grupos de ovos depositados por animais aquáticos. 

Diagnóstico Ambiental: atividade do estudo de impacto ambiental destinada a caracterizar a qualidade ambiental 
da área de influência, antes da implantação do projeto, através da completa descrição e análise dos fatores 
ambientais e suas interações. 

DILIC: Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA. 

Dossel: estrato mais alto das árvores de uma floresta. 

Drenagem: feição linear negativa, produzida por água superficial de escorrência, e que modela a topografia de 
uma região. 

Ecossistemas: É qualquer unidade que inclua todos os organismos em uma determinada área, interagindo com 
o ambiente físico, de tal forma que um fluxo de energia leve a uma estrutura trófica definida, diversidade biológica 
e reciclagem de materiais (troca de materiais entre componentes vivos). O ecossistema é a unidade básica da 
ecologia, constituído pelo ecótopo mais a biocenose. 

Ecótono: zona de transição entre duas comunidades e que contém espécies características de cada uma delas.  

Edáfica: pertencente ou relativo ao solo.  

Educação Ambiental: conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão da dinâmica dos 
ecossistemas, considerando efeitos da relação do homem com o meio, a determinação social e a 
variação/evolução histórica dessa relação. Visa preparar o indivíduo para integrarem-se criticamente ao meio, 
questionando a sociedade junto à sua tecnologia, seus valores e até o seu cotidiano de consumo, de maneira a 
ampliar sua visão de mundo numa perspectiva de integração do homem com a natureza.   

Efluentes líquidos: Rejeitos gerados pela atividade no estado líquido (ex. esgoto sanitário ou industrial). 
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 EIA/RIMA: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. O EIA/RIMA foi instituído no Brasil 
pela Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Lei 6938/81. A resolução do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA) nº 001 de 1986, regulamenta os critérios básicos e as diretrizes gerais para aplicação da 
Avaliação de Impacto Ambiental, assim como define as atividades que se enquadram nesta modalidade e ainda 
estabelece os conteúdos mínimos para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA). O Estudo de Impacto Ambiental é o conjunto de estudos realizados por especialistas de 
diversas áreas, com dados técnicos detalhados. O RIMA é um documento público que confere transparência ao 
EIA, um resumo em linguagem didática, clara e objetiva, para que qualquer interessado tenha acesso à 
informação e exerça controle social. 

Emissário Submarino: Emissários submarinos são sistemas de disposição oceânica, destinados a lançar os 
esgotos sanitários e/ou efluentes industriais no meio marinho, afastando-os da costa e visando aproveitar a 
grande capacidade de depuração do oceano, em função de seu enorme volume de água. 

Emissões atmosféricas: Emissões de gases provenientes da atividade para a atmosfera (ex. gases gerados por 
equipamentos de combustão como motores, turbogeradores e caldeiras). 

Endemismo: isolamento de uma ou mais espécies em um espaço geográfico, após de uma evolução genética 
diferente daquelas ocorridas em outras regiões. 

Energias Renováveis: Ou fontes renováveis de energia, são fontes provenientes de recursos naturais e 
continuamente reabastecidos que podem ser aproveitados para geração de energia elétrica, tais como solar, 
eólica, hidráulica, marés, geotérmica e biomassa. Portaria MME n. 244, de 16 de junho de 2020 (Diário Oficial, 
de 19 jun. 2020, seção 1, p. 46), Anexo. 
 
EOL: Central Geradora Eólica. Instalação de produção de energia elétrica a partir do aproveitamento da energia 
cinética do vento. Resolução Normativa ANEEL n. 876, de 10 de março de 2020 (Diário Oficial, de 13 mar. 
2020, seção 1, p. 46) 
 
Eólica (Energia): energia gerada a partir dos ventos. 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética. Instituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o Planejamento do 
Setor Energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. Portaria MME n. 391, de 13 de outubro de 2009 
(Diário Oficial de 15 de out. de 2009, seção 1, p. 60). 

EPI: Equipamento de Proteção Individual. 

Epifauna Bentônica: microorganismos que habitam o fundo dos corpos hídricos bem como a superfície de 
objetos localizados nos corpos hídricos.  

Epifitismo: modo de vida de vegetais que vivem sobre outro sem retirar nutrientes, apenas apoiando-se nele. 

Erosão: processo de desagregação e transporte de partículas de solo, por ação da chuva e do vento. 

Esgoto doméstico: efluente líquido referente ao uso doméstico da água. Pode ser resultante das águas cloacais 
e das águas resultantes de outros usos, tais como banho, preparo de alimentos e lavagens. 

Esgoto sanitário: efluente líquido formado pela reunião de despejos de diversas origens, entre elas esgoto 
doméstico, esgoto de estabelecimentos comerciais e institucionais, despejos industriais, efluentes agrícolas, etc. 
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 Esgoto tratado: esgoto submetido a um tratamento parcial ou completo, com a finalidade de promover a remoção 

das substâncias indesejáveis e a mineralização da matéria orgânica. 

Espécie (Biologia): unidade básica de classificação dos seres vivos. Designa populações de seres com 
características genéticas comuns, que em condições naturais reproduzem-se gerando descendentes férteis e 
viáveis. Embora possa haver grande variação morfológica entre os indivíduos de uma mesma espécie, em geral, 
as características externas de uma espécie são razoavelmente constantes, permitindo que as espécies possam 
ser reconhecidas e diferenciadas uma das outras por sua morfologia. 

Espécie ameaçada: espécie animal ou vegetal que se encontra em perigo de extinção, sendo sua sobrevivência 
incerta, caso os fatores que causam essa ameaça continuem atuando. 

Espécie bioindicadora: Organismo que tolera limites estreitos de variação de algum fator físico e, devido a isso, 
sua presença pode indicar também a presença de algum caráter ambiental específico (massa d’água, estado 
trófico, poluição, distúrbio). 

Espécie endêmica: espécie animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região 
geográfica. 

Espécie exótica (Biologia): espécie presente em uma determinada área geográfica da qual não é originária. 

Espécie extinta: espécie animal ou vegetal de cuja existência não se tem mais conhecimento por um período 
superior a 50 anos. 

Espécies migratórias: espécies de animais que se deslocam de uma região para outra, quase sempre com 
regularidade e precisão espacial e temporal, devido ao mecanismo instintivo.  

Espécies Sinantrópicas: espécies de animais que vivem próximas às habitações humanas. Aproximam-se do 
homem pela disponibilidade de alimento e abrigo.   

Espécimes: indivíduos de uma espécie. 

Estação de tratamento: conjunto de instalações e equipamentos destinados a realizar o tratamento da água 
bruta ou o tratamento do esgoto sanitário. 

Estação meteorológica: conjunto de instalações, edificações, terrenos, instrumentos e equipamentos gerais 
necessários às observações meteorológicas. Existem quatro tipos de estações, que podem ser reconhecidas em 
função do número de elementos medidos, da frequência das medições e da condição do observador 
meteorológico: estações sinópticas, agrícolas, climatológicas e pluviométricas. 

Estágios Sucessionais: fases de regeneração da vegetação.   

Estratificação: em oceanografia, descreve o estado de um fluido constituído de duas ou mais camadas 
horizontais, dispostas de acordo com sua densidade, estando a camada menos densa sempre acima da mais 
densa.  

Estratigrafia: ramo da geologia que se ocupa do estudo da gênese e datação da sequência das camadas 
rochosas presentes em uma determinada região.   

Estrutura Ocupacional (Estrutura Urbana): conjunto das infraestruturas que constituem o espaço da 
aglomeração urbana e do conjunto das instalações dos processos individuais de produção e reprodução (uso do 
solo) que ocupam as localizações daquele espaço (DEÁK, 2001).  
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 Estuário: corpo de água costeira, semi-fechado, que tem uma conexão livre com o mar aberto, no interior do 
qual a água do mar é diluída, de forma mensurável, com a água doce drenada da terra. 

ETA: Estação de Tratamento de Água. 

ETE: Estação de Tratamento de Efluentes. 

Eufótica: lâmina de água que alcança até 80m de profundidade, e que recebe a luz solar em quantidade 
suficiente para permitir a fotossíntese. Ver também zona eufótica. 

Eutrófico: diz-se de solo com alta fertilidade ou de corpos de água ricos em nutrientes.  

Eutrofização: processo através do qual as águas de um rio ou de um lago se enriquecem de nutrientes minerais 
e orgânicos, provocando excesso de vida vegetal e, por falta de oxigênio, dificultando a vida animal.  

Evapotranspiração: processo de evaporação de água capilar transferida das camadas inferiores do solo e 
responsável, em climas quentes e secos, por perda substancial do manancial de água subterrânea e por 
salinização do solo.  

Exótico: diz-se dos animais ou plantas que não são naturais dos climas para onde foram transportados.  

Exportação: venda para o exterior de bens e serviços produzidos em um país. 

Falésias: É uma forma geográfica litoral, caracterizada por um abrupto encontro da terra com o mar, formando 
escarpas na vertical que terminam ao nível do mar e encontram-se permanentemente sob a ação erosiva do 
mar. 

Fauna Silvestre: Todos os animais que vivem livres em seu ambiente natural. 

Finanças Públicas: Massa de dinheiro e de crédito que o governo federal e os órgãos a ele subordinados 
movimenta em um país, compreende a receita e a despesa públicas. 

Fitobentos: Organismos autotróficos que vivem no substrato dos ecossistemas aquáticos - muitos tipos de algas 
e as plantas aquáticas enraizadas. 

Fitoplâncton: Comunidade vegetal microscópica, que flutua livremente nas diversas camadas de água, estando 
sua distribuição vertical restrita a zona eutrófica, onde graças a presença de energia luminosa, realiza o processo 
fotossintético. 

Fitossociologia: Parte da botânica que trata das comunidades no concernente à origem, estrutura,classificação 
e relações com o meio; fitocenologia.  

Flora: Totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma determinada região, sem qualquer 
expressão de importância individual.  

Floração: Crescimento explosivo, de curta duração, de microorganismos planctônicos, e uma ou poucas 
espécies, podendo  alterar a coloração da água.  

Florística: Estuda a composição das espécies de plantas de uma região.  

Floresta primária: Floresta que nuca sofreu derrubada ou corte, sendo uma remanescente das florestas originais 
de uma região. Floresta não alterada pela ação do homem. 



 

Relatório Técnico – RT ECV 102/20 - Revisão 01 – Junho/21
 

 
 

 1092 

 

EI
A 

– 
UT

E 
SU

DE
ST

E 
UT

E 
SU

DE
ST

E 
LT

DA
 Floresta secundária: Floresta em processo de regeneração natural após ter sofrido derrubada ou alteração pela 

ação do homem ou de fatores naturais, tais como ciclones, incêndios, erupções vulcânicas. 

Fluvial: Relativo a rio.  

Forma de incidência: Trata da maneira como a ação interveniente poderá impactar o componente, ou seja, 
direta ou indiretamente; 

Fotossíntese: Processo biológico ou bioquímico de síntese de material orgânico a partir de dióxidode carbono 
(CO2), água e nutrientes inorgânicos dissolvidos, medido pelas moléculas de clorofila na presença de luz como 
fonte primária de energia e com liberação de oxigênio como subproduto. 

Fóssil (Energia): energia gerada a partir da queima de Gás Natural, Derivados de Petróleo e/ou Carvão e 
Derivados. 

Fragmento Florestal: Remanescente de ecossistema natural isolado em função de barreiras, antrópicas ou 
naturais, que resultam em diminuição significativa do fluxo gênico de plantas e animais. 

Frente fria: Frente formada quando a superfície frontal se move em direção a uma massa de ar mais quente 
devido à maior intensidade de ação da massa fria. A substituição do ar quente pelo ar frio provoca mudanças 
rápidas na direção e intensidade dos ventos e, geralmente, são acompanhadas de aguaceiros fortes, porém de 
curta duração. Em um mapa do tempo, a posição na superfície é representada por uma linha com triângulos ou 
dentes estendidos para o ar mais quente. 

FUNAI: Fundação Nacional do Índio, órgão indigenista oficial responsável pela promoção e proteção aos direitos 
dos povos indígenas de todo o território nacional. 

Fundação Palmares: Primeira instituição pública, criada em 22 de agosto de 1988, voltada para a proteção e 
preservação da arte e cultura afro-brasileira, sendo vinculada ao Ministério da Cultura (MinC). 

Gás natural (GN): Hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permanece em estado gasoso ou dissolvido 
no óleo nas condições originais do reservatório, e que se mantenha no estado gasoso nas condições atmosféricas 
normais. O gás natural é um combustível fóssil e uma fonte de energia não-renovável. 

GASCAV: Gasoduto Cabiúnas – Vitória. 

Geomorfologia: ciência que estuda o relevo da superfície terrestre, sua classificação, descrição, natureza, 
origem e evolução, incluindo a análise dos processos formadores da paisagem. Pode ainda ser inserido o estudo 
das feições submarinas. 

Georreferenciamento: Processo em que uma entidade geográfica (qualquer dado ou informação que possa ser 
especializada) é referenciada espacialmente ao terreno por meio de seus atributos de localização, utilizando-se 
para tal um sistema de coordenadas conhecido. 

Geotecnia (investigação geotécnica): é a aplicação de métodos científicos e princípios de engenharia para a 
aquisição, interpretação e uso do conhecimento dos materiais da crosta terrestre e materiais terrestres para a 
solução de problemas de engenharia.  

Gestão Ambiental: aplicação de medidas de intervenção nas condições encontradas em um sistema com sua 
adjetivação de ambiental; normalmente a gestão refere-se à aplicação de medidas anteriormente sistematizadas 
em um planejamento (que pode ser apenas embrionário e voltado para interesses menores) do uso dos recursos 
ambientais disponíveis.   
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 GNL: Gás Natural Liquefeito 

GW: Gigawatt. Watt é uma unidade de potência de energia. Um gigawatt corresponde a 1 bilhão de watts de 
potência. 

Grupo Barreiras: unidade litoestratigráfica de sedimentação continental pliocênica, composta de argilas e lentes 
arenosas, que se distribui pelas costas norte e leste do Brasil. 

Habitat: conjunto de condições geofísicas de um lugar específico onde se desenrola a vida de uma espécie ou 
de uma comunidade animal ou vegetal.  

Hectare: unidade de área equivalente a um quadrado com 100m de lado e perfazendo, portanto, 10 000 m2, e 
correspondendo a 2,47 acres. 

Herbácea: planta que tem a consistência e o porte de erva.    

Herborização: Colher e/ou colecionar plantas para estudo ou para uso medicinal.  

Herpetofauna aquática: répteis e anfibios que ocorrem na água.  

Hídrica (Energia): energia gerada a partir do movimento da água. 

Hidrodinâmica: Refere-se à movimentação da massa de água.  

Hidromórfico: Relativo a um solo caracterizado pela alta umidade. 

IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Autarquia Federal de Regime 
Federal, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, autonomia administrativa e financeira, vinculada à 
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de assessorá-la na formação e 
coordenação, bem como executar e fazer executar a política nacional do meio ambiente e da preservação, 
conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais. (Lei nº. 7.735, de 22 de 
fevereiro de 1989). 

IBGE: Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística. 

ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto sobre à circulação de mercadorias 
(por exemplo sobre o transporte de bebidas a bares e restaurantes), serviços de transportes em geral (transporte 
de cargas ou de pessoas) e de comunicação. Quem cobra este imposto são os governos estaduais e as 
prefeituras. 

Ictiofauna: (1) Fauna de peixes de uma determinada região. (2) Totalidade das espécies de peixes de uma dada 
região. Pode-se falar também de um determinado meio (lago, rio, etc). 

Ictioplâncton: ovos e larvas de peixes, encontrados na superfície dos rios, lagos e oceanos. 

IEMA-ES: Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do Espírito Santo. 

Impacto Ambiental: “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em 
parte, dos aspectos ambientais da organização” (ISSO 14.001). Qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
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 as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade 

dos recursos ambientais (CONAMA 01/86).  

In situ: no local.  

Incrustantes: Organismos que vivem incrustados ou presos no substrato. 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Índice que mede os países, levando em consideração fatores, tais 
como a distribuição da renda, de saúde (taxas de mortalidade infantil e adulta), educação (taxas de alfabetização), 
desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres, sistemas de governo, entre outras.   

Infestação: Entende-se por infestação de pessoas ou animais o alojamento, desenvolvimento e reprodução de 
artrópodes na superfície do corpo ou nas roupas. O termo também é usado para expressar o crescimento 
descontrolado da população de qualquer ser vivo. Os objetos ou locais infestados são os que albergam ou servem 
de alojamento a animais, especialmente artrópodes e roedores. 

Infiltração: Fluxo da água da superfície do solo para o subsolo, ou de um meio poroso para um canal, dreno, 
reservatório ou conduto. 

Influência antrópica: designa a interferência do homem sobre o meio ambiente.  

Infralitoral: Região permanentemente coberta pelas águas, e tendo como limite superior a faixa baixa-mar 

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia. 

Importância de um Impacto: é a ponderação do grau de significação de um impacto, tanto em relação ao fator 
ambiental afetado, quanto aos demais impactos identificados. 

Intemperismo: Conjunto de processos de natureza física e/ou química que atuam sobre as rochas produzindo 
sua quebra, decomposição ou ambas.  

Intrusão: Ação ou efeito de introduzir-se, contra o direito ou as formalidades, de proceder como intruso. No 
estudo em questão, representa o ingresso de águas salinas, por desbalanço hidrológico do aqüífero subterrâneo. 

IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Isóbata: Nome utilizado na cartografia para linhas que representam a mesma profundidade.  

ISS: Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza. É um imposto que atinge diversos tipos de serviços, não 
atingindo serviços que vão para outros países. Quem cobra este imposto são os municípios e o Distrito Federal 
(Cidade de Brasília).  

Jusante: É todo ponto referencial ou seção de rio que se situa após este ponto referencial qualquer de um curso 
de água. Sendo assim, a foz de um rio é o ponto mais a jusante deste rio. 

Lama: Designação genérica de mistura de diferentes proporções de silte e argila.  

Laydown: área usada para recebimento, armazenamento temporário e, às vezes, para montagem de 
equipamentos de construção e outros suprimentos. Também pode permitir estacionamento e acesso e pode 
fornecer instalações de bem-estar e utilidades. 

Layout: é uma palavra inglesa, muitas vezes usada na forma portuguesa "leiaute", que significa plano, arranjo, 
esquema, design, projeto. 
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 Latossolo: Denominação utilizada para solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico 
imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto horizonte H hístico. 
Apresentam um avançado estágio de intemperização, são muito evoluídos, e virtualmente destituídos de minerais 
primários ou secundários, menos resistentes ao intemperismo. 

Legislação ambiental: Conjunto de regulamentos jurídicos destinados especificamente às atividades que afetam 
a qualidade do meio ambiente. 

Leito fluvial: Parte mais baixa do vale de um rio, modelado pelo escoamento da água, ao longo da qual se 
deslocam em períodos normais, água e sedimentos. 

Lençol freático: corpo d’água subterrâneo que se forma em profundidade relativamente pequena.  

Licenciamento Ambiental: Licenciamento ambiental é o procedimento pelo qual o órgão competente licencia a 
localização, instalação, ampliação ou a operação de atividades que possam, de qualquer forma, causar danos 
ambientais. O objetivo do licenciamento ambiental é expedir um ato administrativo chamado licença ambiental, 
através da qual o órgão competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle que deverão ser 
obedecidas pelo realizador da atividade. O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81) e é consequência direta do artigo 225, §1º, V da Constituição 
Federal. Segundo o artigo 1º da Resolução n° 187 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, qualquer 
atividade considerada potencialmente poluidora ou que cause degradação ambiental de qualquer forma, exige 
licenciamento ambiental. 
 

LP: Licença Prévia. concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando 
sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condições a serem atendidas nas próximas fases da implementação. 
 
LI: Licença de Instalação. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condições. 
 
LO: Licença de Operação. Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do 
efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condições determinadas para a operação. 

Linha de costa: Linha que forma o limite entre a terra e água em uma região costeira. 

Litologia: Parte da geologia que tem por objeto o estudo das rochas.   

Lixiviação: Processo que sofrem as rochas e solos, ao serem lavados pelas águas das chuvas. Nas regiões 
equatoriais e nas áreas de clima úmido verificam-se com maior facilidade os efeitos da lixiviação. 

Macrófitas: Planta geralmente de espécie aquática (ex. – agrapé) de tamanho macroscópico.  

Magnitude de um impacto: este atributo estabelece quantitativamente o grau de interferência do impacto, seja 
ele positivo ou negativo. É a medida da alteração de um fator ou parâmetro ambiental, em termos absolutos, 
quantitativos ou qualitativos, considerando-se, além do grau de intensidade, a periodicidade e a amplitude 
temporal do impacto. 

Manancial: Qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para abastecimento humano, industrial, 
animal ou irrigação. 



 

Relatório Técnico – RT ECV 102/20 - Revisão 01 – Junho/21
 

 
 

 1096 

 

EI
A 

– 
UT

E 
SU

DE
ST

E 
UT

E 
SU

DE
ST

E 
LT

DA
 Massa d’água: Corpo aquoso praticamente homogêneo, formado em regiões particulares nos oceanos. É quase 

sempre identificada pelos valores de temperatura, salinidade e densidade, ou pela sua composição química. 

Mastofauna: Conjunto das espécies de mamíferos que vivem numa determinada região.   

Mata Atlântica: Formações florestais (Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta Ombrófila Mista, Floresta 
Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semi-decidual, Floresta Estacional Decidual) e ecossistemas associados 
inseridos no domínio Mata Atlântica (Manguezais, Restingas, Campos de Altitude, Brejos Interioranos e Encraves 
Florestais no Nordeste), com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 
1988 (Decreto 750/93).  

Mata Ciliar: Vegetação que margeia os cursos d’água, caracterizada por espécies bem adaptadas à abundância 
de água, e às freqüentes inundações. São importantes na proteção das margens contra a erosão e na 
manutenção da fauna.  

Mata secundária: é aquela com vegetação em processo de regeneração avançado, em local desmatado e onde 
a ação do homem não se dá há um longo tempo, mas que ainda não conseguiu alcançar a altura máxima. 

Material em suspensão (sólidos totais suspensos): Partículas sólidas (orgânicas e inorgânicas) presentes ao 
longo da coluna d'água. A quantidade é expressa em mg/L de solução aquosa. 

Matriz Energética: É um conjunto de fontes de energia ofertado no país para captar, distribuir e utilizar energia 
nos setores comerciais, industriais e residenciais. A matriz representa a quantidade de energia disponível em um 
país, e a origem dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não renováveis. 
 
Medidas Compensatórias: Medidas tomadas pelos responsáveis pela execução de um projeto, destinadas a 
compensar impactos ambientais não mitigáveis. 
 
Medidas Mitigadoras: Medidas mitigadoras são 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.  
 
Medidas Potencializadoras: Medida Potencializadora: Consiste em uma medida que visa otimizar ou maximizar 
o efeito de um impacto positivo decorrente direta ou indiretamente da instalação e operação do empreendimento. 
 
Meio Ambiente: Tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é indispensável à sua sustentação. Estas 
condições incluem solo, clima, recursos hídricos, ar, nutrientes e os outros organismos. O meio ambiente não é 
constituído apenas do meio físico e biológico, mas também do meio sócio-cultural e sua relação com os modelos 
de desenvolvimento adotados pelo homem. 

Metais pesados: Metais como o cobre, zinco, cádmio, níquel e chumbo, os quais são comumente utilizados na 
indústria e podem, se presentes em elevadas concentrações, retardar ou inibir o processo biológico aeróbico ou 
anaeróbico e serem tóxicos aos organismos vivos.   

Meteoceanográficos: ados/condições atmosféricas e oceanográficas.  

Microclima: Conjunto das condições atmosféricas de um lugar limitado em relação às do clima geral.   

Microfitobentos: Flora constituída por vegetais microscópicos, como, p. ex., certas algas.   

Micro-maré: Maré com amplitude abaixo de 2 m. 
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 Mixohalina: Referente a águas com salinidade entre tipicamente fluvial (5 psu) e tipicamente marinha (30 psu).  

MMA: Ministério do Meio Ambiente. 

MME: Ministério de Minas e Energia, é a instituição responsável por formular os princípios básicos e definir as 
diretrizes da política energética nacional. 

MW: Megawatt. Watt é uma unidade de potência de energia. Um megawatt corresponde a 1 milhão de watts de 
potência. 

Modelagem computacional: A modelagem computacional é a área que trata da simulação de soluções para 
problemas científicos, analisando os fenômenos, desenvolvendo modelos matemáticos para sua descrição, e 
elaborando códigos computacionais para obtenção daquelas soluções.  

Modelo numérico: Conjunto de fórmulas, equações e representações gráficas que expressam numericamente 
situações ideais que simulam as condições naturais.  

Módulo de infraestrutura geral: Conjunto de equipamentos, materiais e serviços de infraestrutura comuns à 
subestação, tais como terreno, cercas, terraplenagem, drenagem, grama, embritamento, pavimentação, 
arruamento, iluminação do pátio, proteção contra incêndio, abastecimento de água, redes de esgoto, malha de 
terra e cabos para-raios, canaletas principais, edificações, serviço auxiliar, área industrial e caixa separadora de 
óleo. Resolução Normativa ANEEL n. 506, de 4 de setembro de 2012 (Diário Oficial, de 19 set. 2012, seção 1, 
p. 78). 

Molhes: Estrutura marítima enraizada em terra, e que pode servir de quebra-mar ou cais acostável. 

Moluscos: grande filo de animais invertebrados. Compreende seres vivos como os caramujos, as ostras e as 
lulas. Respiram através de brânquias ou pulmões e quanto ao habitat, podem ser marinhos, terrestres ou de 
água doce. 

Monitoramento ambiental: Medição repetitiva, descrita ou contínua, ou observação sistemática da qualidade 
ambiental. 

Montante: um lugar situado acima de outro, tomando-se em consideração a corrente fluvial que passa na região. 
O relevo de montante é, por conseguinte, aquele que está mais próximo das cabeceiras de um curso d’água, 
enquanto o de jusante está mais próximo da foz 

Nascente: Local da superfície topográfica onde emerge, naturalmente, uma quantidade apreciável de água 
subterrânea. Estes locais representam descargas naturais dos aquíferos que alimentam normalmente os cursos 
de água, podendo eventualmente ser utilizadas para consumo humano, rega, etc. através de obras de captação.  

Nécton - Organismos aquáticos flutuantes capazes de nadar por movimentos próprios, como por exemplo, 
peixes, anfíbios, entre outros. 

Nicho: Conjunto particular de condições ambientais e bióticas requerido por qualquer organismo e que torna 
possível a sua sobrevivência. 

Nível médio do mar: Média para a altura da superfície do mar para um dado período.  

Nível trófico: (1) Cada nível alimentar em uma cadeia alimentar. (2) Número de etapas que separam um 
organismo dos vegetais clorofilianos na cadeia alimentar. 

Nutriente: Elemento químico necessário para a sobrevivência, desenvolvimento e reprodução dos seres vivos.  
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 Nutrientes inorgânicos: Sais dissolvidos que juntamente com a luz permitem a produção autotrófica das plantas. 

OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

Oligotrófico: Diz-se dos corpos de água pobres em nutrientes. 

Organismo séssil: Aquele que vive permanentemente fixo à superfície de um substrato ou de outro organismo. 

ONG - Organizações Não Governamentais: São movimentos da sociedade civil, independentes, que atuam nas 
áreas de ecologia, social, cultural, dentre outras.   

Organismos Nectônicos: Conjunto de organismos aquáticos que flutuam apenas graças aospróprios 
movimentos (peixes, moluscos, cetáceos), capazes de se deslocar ativamente contra as correntes marinhas.  

Organoclorados: São compostos de estrutura cíclicas, bastante lipofílicos e altamente resistente aos 
mecanismos de decomposição dos sistemas biológicos. 

Oxigênio dissolvido: Quantidade de oxigênio presente na água na forma dissolvida, ou seja, disponível para os 
organismos. É medida normalmente em mg/L de solução aquosa. 

PADR: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional. 

Padrões de Qualidade Ambiental: Condições limitantes da qualidade ambiental, muitas vezes expressas em 
termos numéricos, usualmente estabelecidos por lei e sob jurisdição específica, para a proteção da saúde e do 
bem-estar dos homens.  

Paisagem: Constitui a expressão do produto de interação espacial e temporal do indivíduo com o meio (UICN, 
1984); é uma porção do espaço resultante da combinação dinâmica, portanto, instável, de elementos fisicos, 
biológicos e antrópicos,  que, ao interagirem, formam um conjunto único, indissociável e em constante evolução 
(BERTRAND, 1971).   

Paludosas: Em que há paludes (pântanos) ou lagoas.  

Parâmetros meteorológicos: Relativo a fenômenos atmosféricos, e cujas observações possibilitam a previsão 
do tempo.   

Parque Estadual: Área de domínio público estadual, delimitado por atributos excepcionais da natureza, a serem 
preservados permanentemente, que está submetida a regime jurídico de inalienabilidade e indisponibilidade em 
seus limites inalteráveis, a não ser por ação de autoridade do Governo Estadual, de modo a conciliar 
harmonicamente os seus usos científicos, educativos e recreativos com a preservação integral e perene do 
patrimônio natural. 

Patrimônio Ambiental: Conjunto de bens naturais da humanidade.  

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural: Aspectos físicos, naturais e artificiais, associados às atividades 
humanas, incluindo sítios, estruturas e objetos possuindo significância, individualmente ou em grupo, em história, 
arquitetura, arqueologia ou desenvolvimento (cultural) humano. 

PCH: Pequena Central Hidrelétrica - PCH (2020-). Aproveitamentos hidrelétricos com as seguintes características 
serão enquadrados como Pequena Central Hidrelétrica (PCH): I - potência instalada superior a 5.000 kW e igual 
ou inferior a 30.000 kW; e II - área de reservatório de até 13 km² (treze quilômetros quadrados), excluindo a 
calha do leito regular do rio. Resolução Normativa ANEEL n. 875, de 10 de março de 2020 (Diário Oficial, de 16 
mar. 2020, seção 1, p. 60) 
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 PCP: Programa de Capacitação Profissional. 

Pedologia: Ciência que estuda os solos. 

Pelágico: Zona pelágica ou domínio pelágico é a região oceânica onde vivem normalmente seres vivos que não 
dependem dos fundos marinhos. O domínio pelágico não abrange apenas o alto mar, mas também as águas 
que cobrem a plataforma continental. 

Percolação: Processo lento de passagem de um líquido por um material filtrante. Utilizado para designar a 
passagem de água através do solo.  

Perfil do solo: Seção vertical do solo através de todos os horizontes pedogeneticamente inter-relacionados e 
também as camadas mais profundas, ou mesmo próximas à superfície, que tenham sido pouco influenciadas 
pelos processos pedogenéticos. 

Perfil praial: Secção transversal à praia incluindo seus sub-ambientes. 

Permeabilidade: é a capacidade que tem o solo ou rocha de permitir a passagem de um fluído qualquer pelos 
seus vazios ou interstícios. O coeficiente de permeabilidade (K) é sempre determinado em meios saturados, 
sendo dado em cm/s ou m/s. 

PGR: Plano de Gerenciamento de Riscos. 

pH: representa a concentração de íons de hidrogênio em g/L. Uma água pura (neutra) tem pH=7. Valores abaixo 
de sete indicam uma solução ácida (pH<7) e valores acima indicam uma solução alcalina, como é o caso da 
água do mar (pH em torno de 8). 

Plâncton: Conjunto de organismos aquáticos que flutuam na superfície ao sabor das correntes. Em sua maioria 
são seres microscópicos. 

Planície Costeira: Região que se estende desde a linha de praia em direção ao continente constituída por um 
conjunto de feições geomorfológicas construídas por processos marinhos, eólicos, lagunares e fluviais.  

Planície de maré: Área pantanosa ou lamacenta, de baixo gradiente, coberta pelas águas durante as marés 
enchente e descoberta durante as marés vazantes.   

Planície de inundação: Área aluvial, relativamente plana, adjacente ao canal e sujeita a inundações periódicas. 

Plano de Manejo: Plano de uso racional do meio ambiente, visando à preservação do ecossistema em 
associação com sua utilização para outros fins (sociais, econômicos, etc.).   

Plano Diretor: Instrumento de gestão contínua para a transformação positiva da cidade e seu território, cuja 
função é estabelecer as diretrizes e pautas para a ação pública e privada, com o objetivo de garantir as funções 
sociais da cidade.  

Plataforma Continental Interna: Zona marginal dos continentes, caracterizada por uma baixa declividade 
estendendo-se, por convenção, da praia até a isóbata de 50m. 

PMDMO: Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra.PMISV: Programa de Mitigação das 
Interferências no Sistema Viário. 

PNE: Plano Nacional de Energia. 
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 Poluente: Qualquer forma de matéria ou energia que interfira prejudicialmente aos usos preponderantes das 

águas, do ar e do solo, previamente definidos. 

População Economicamente Ativa: Corresponde ao potencial de mão de obra com que pode contar o mercado 
de trabalho. É a parcela da PIA (população em idade ativa) que está ocupada ou desempregada, ou seja, se 
encontra em uma situação de trabalho ou tem disponibilidade em trabalhar.   

População tradicional - População que apresenta seu modo de vida em grande parte, associado ao uso e 
manejo dos recursos naturais exercidos ao longo de sua permanência histórica num determinado ecossistema 

Porto Central: Complexo Portuário a ser instalado na Região de Presidente Kennedy no Espírito Santo-ES. 

Pós-praia: zona superior da praia, além do alcance das ondas e marés ordinárias, atingida somente por ondas 
de tempestade. 

Potabilidade: qualidade da água própria para o consumo humano. 

Potência Outorgada: é a potência considerada a partir da operação comercial da primeira unidade geradora e 
considerada no Ato de Outorga e a ser Fiscalizada. 

PPF: Programa de Proteção a Flora. 

Pré-sal: O “pré-sal” é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma profunda camada de sal, 
formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. 

Precipitação - Termo utilizado para indicar qualquer deposição em forma líquida ou sólida, derivada da 
atmosfera. 

Produtividade primária: Quantidade de matéria orgânica produzida por organismos autótrofos, a partir de 
substâncias inorgânicas, durante certo intervalo de tempo em uma determinada área ou volume. É denominada 
bruta quando incluir os gastos com a respiração e, líquida, quando excluir estes gastos. 

Produto Interno Bruto - Valor do total de bens e serviços finais produzidos em um país durante um determinado 
período de tempo. Bens e serviços finais são aqueles que não são utilizados como insumos na produção de 
outros bens e serviços, pelo menos no período a que se refere o cálculo do PIB. Série calculada pelo IBGE. 

Programas Ambientais: os programas ambientais, voltados ao controle, monitoramento e gestão dos impactos 
ambientais associados ao empreendimento; são normalmente sugeridos na fase de LP, dentro dos estudos 
ambientais, sendo seu detalhamento (objetivos, metas, indicadores, escopo, métodos, custos, cronograma e 
responsáveis pela execução) apresentado na fase de obtenção da LI, como condicionante da LP, no âmbito do 
Programa Básico Ambiental (PBA) ou mesmo apresentado separadamente.  

Projeto TAMAR-ICMBio: A expressão Tamar designa o Programa Brasileiro de Conservação das Tartarugas 
Marinhas, executado pelo Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas-Centro Tamar, 
vinculado à Diretoria de Biodiversidade do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade-ICMBio, órgão do Ministério 
do Meio Ambiente. 

Puçás: pequena rede de pesca, em forma de cone curto, presa a um aro circular de madeira munido de cabo; 
peneira de malhas para apanhar peixe miúdo, camarões, siris, etc. 

Quadratura: Posição da lua e do sol, em relação à Terra, formando um ângulo de 90º com esta última, localizada 
no vértice desse ângulo. O termo é utilizado em Oceanografia para caracterizar as marés que ocorrem nesse 
período (marés de quadratura), que apresentam menores amplitudes que as de sizígia.  
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 Qualidade da Água: Características químicas, físicas e biológicas, relacionadas com o seu uso para um 
determinado fim. A mesma água pode ser de boa qualidade para um determinado fim e de má qualidade para 
outro, dependendo de suas características e das exigências requeridas pelo uso específico. Em águas 
continentais pode ser calculada pelo IQA (Índice de Qualidade da Água).   

Quebra-mar: Um quebra-mar é uma estrutura costeira que tem por finalidade principal proteger a costa ou um 
porto da ação das ondas do mar. 

Quelônios: Constituem uma ordem da classe dos répteis e se caracterizam pela existência de placas ósseas nos 
costados. Exemplos: tartaruga, cágado, jacaré. Esta ordem contempla cerca de 300 espécies de tartarugas (no 
sentido estrito) e cágados, e ocupa habitats diversificados como os oceanos, rios ou florestas tropicais. 

Radiação solar: Total da radiação eletromagnética emitida pelo sol. Cerca de metade desse total está no 
espectro da luz visível ao olho humano (400 – 700 nm); da outra metade, grande parte está próxima do 
infravermelho e o restante no ultravioleta.  

Radiometria: Técnica de medição da energia radiante, emitida por qualquer fonte.  

Recarga: Capacidade de um aqüífero de retornar à quantidade inicial de água após o uso da mesma.  

Recrutamento: Movimento dos peixes, especialmente aliado a reprodução; população composta desde alevinos 
a adultos.    

Recursos Hídricos: Águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer uso em uma determinada 
região ou bacia, disponíveis para qualquer tipo de uso. 

Redes e linhas de distribuição: Conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, aéreos 
ou subterrâneos, utilizados para a distribuição da energia elétrica, operando em baixa, média e/ou alta tensão 
de distribuição (inferior a 230 kV). Geralmente, as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados 
ou interligados. Resolução Normativa ANEEL n. 674, de 11 de agosto de 2010 (Diário Oficial, de 18 ago. 2010, 
seção 1, p. 82). Anexo: Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico MCPSE. 

Regaseificação: O gás natural é transformado em líquido para ser estocado. A regaseificação é o retorno ao 
estado gasoso. 

Relevância: representa um somatório teórico das pontuações concedidas a cada um dos atributos anteriores, 
de modo a classificar os impactos previstos, em uma escala que possibilite a compreensão do grau de 
interferência de cada ação. 

Região pelágica: Divisão do ambiente marinho que compreende todo o corpo de água dos oceanos, sendo 
dividida de acordo com a profundidade em seis zonas: epipelágica (até a profundidade de 100m), mesopelágica 
(100m a 180m), infrapelágica (180m a 500m), batipelágica (500m a 2000m), abissopelágica (2000m a 6000m) 
e hadopelágica, que abrange as águas situadas abaixo dos 6000m. 

Resgate, Manejo e Afugentamento da Fauna: É um trabalho que envolve desde o manejo das espécies, por 
meio de ações de resgate e afugentamento, o monitoramento do alcance dos impactos das atividades do 
empreendimento sobre a fauna e, posteriormente, a efetividade das ações de controle implementadas nesse 
processo. A IN 146/2007 estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre 
(levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de empreendimentos 
e atividades considerados efetiva ou potencialmente causadores de impactos à fauna sujeitos ao licenciamento 
ambiental, como definido pela Lei N° 6.938/81 e pelas Resoluções CONAMA N° 001/86 e N° 237/97. 
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 Relevo: Designação dos vários acidentes de terreno. Distinção, evidência, realce. Ação ou efeito de relevar. 

Aresta, saliência, ressalto. Trabalho arquitetônico ou lavor que sobressai. Obra de escultura ou pintura, em que 
os objetos ressaltam da superfície da construção ou da tela.  

Reserva biológica: Área de domínio público, compreendida na categoria de Áreas Naturais Protegidas, criada 
com a finalidade de preservar ecossistemas naturais que abriguem exemplares da flora e da fauna nativas. 

Reserva florestal: Área extensa, em estado natural, protegida pela legislação federal ou estadual, sem ocupação 
humana até que possa ser objeto de pesquisa e ter seus recursos sustentavelmente utilizados. 

Reserva legal: Área de cada propriedade onde não é permitido o corte raso, devendo 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 de desmembramento da área. 

Reserva particular do patrimônio natural (RPPN): Área de domínio privado a ser especialmente protegida, por 
iniciativa de seu proprietário, mediante reconhecimento do Poder Público, por ser considerada de relevante 
importância pela sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto paisagístico, ou ainda por suas características 
ambientais que justifiquem ações de recuperação. Poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades 
de cunho científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer, observado o objetivo da proteção dos recursos 
ambientais representativos da região. 

Resgate de Flora e de Germoplasma: Ato de recolhimento de espécies da vegetação e sementes antes do 
processo de supressão para instalação do empreendimento, visando montagem de patrimônio genético e 
replantio em outras áreas. 

Resíduos sólidos: Materiais ou restos de materiais das atividades humanas nos estados sólido e semi-sólido 
considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, desde que não sejam passíveis de 
tratamento convencional. 

Restinga: Faixa ou língua de areia depositada paralelamente ao litoral, fechando ou tendendo a fechar uma 
reentrância mais ou menos extensa da costa. 

Reversibilidade: para cada impacto listado, determina qual a possibilidade de reversão dos efeitos negativos 
observados. Quando forem previstos impactos positivos, não há por que se supor intenção de reversão dos 
resultados, seja por parte do Empreendedor, seja por parte de terceiros. 

Riqueza: quando um ambiente tem muita variedade de espécies. 

Rochas: Agregados naturais formados por um ou mais minerais. 

Salinidade: medida da quantidade de sais dissolvidos na água do mar. Foi definida como o total de sólidos 
dissolvidos na água do mar, em partes por mil (‰) em peso. A salinidade não é determinada diretamente, 
evaporando a água, mas sim pela clorinidade, índice de refração ou pela condutividade elétrica. 

Salinização: ato ou efeito de salinizar (aumentar a salinidade) de uma determinada área ou lugar. 

Saneamento Básico: Predominantemente, é o uso dos recursos hídricos para o atendimento das primeiras 
necessidades de higiene e saúde pública para núcleos populacionais, incluindo usos em empreendimentos 
comerciais, industriais e de prestação de serviços. É parte do saneamento o planejamento, projeto, construção, 
operação e manutenção de sistemas de captação, tratamento, adução e distribuição de água, bem como a 
coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos. 

SAO: Separador de Água e Óleo. 
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 Sazonalidade: Qualidade ou estado do ser estacional, isto é, que sofre transformações de aspecto ou 
comportamento conforme as estações do ano.  

SDCD: Sistema Digital de Controle Distribuído. 

Seção transversal: Segmento que cruza, perpendicularmente ou não, uma área ou volume definido.  

Sedentário: Que se mantém parado em determinado local.  

Sedimento biodetrítico: Fragmento de origem orgânica.  

Sedimento carbonático: Sedimento químico ou organógeno de composição carbonática. 

Sedimentos: Materiais provenientes da ação do intemperismo sobre rochas ou organismos pré  existentes que 
sofrem transporte e deposição ou ainda, precipitados químicos.   

Serrapilheira: Camada de folhas, galhos, etc., de mistura com terra, que cobre o solo da mata.  

Seston: Particulados suspensos na água, inclusive partículas muito finas de silte, bem como detritos orgânicos. 

SIN: Sistema Interligado Nacional. 

Sinergia: Cooperação. Associação simultânea de vários fatores que contribuem para um a ação coordenada. 
Ação simultânea, em comum. 

Sizígia: Quando as posições do Sol e da Lua estão em conjunção ou em oposição em relação à Terra, ou seja, 
alinhados. A soma da atração gravitacional exercida por esses dois corpos faz com que ocorram as marés 
astronômicas de maior magnitude, chamadas de marés de sizígia. 

SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

Sobrepesca: Ocorre quando os exemplares de uma população são capturados em número maior do que o que 
vai nascer para ocupar o seu lugar. Ocorre também quando os estoques das principais espécies encontram-se 
sob exploração por um número de embarcações que ultrapassa o esforço máximo tecnicamente recomendado 
para uma pesca sustentável. 

Solar Fotovoltaica (Energia): energia gerada a partir da radiação solar. 

Solo: (1) Formação natural superficial, de pequena rigidez e espessura variável. Compõe-se de elementos 
minerais (silte, areia e argila), húmus, nutrientes (como cálcio e potássio), água, ar e seres vivos, como as 
minhocas. (2) Terreno sobre o qual se constrói ou se anda; chão, pavimento. Porção de superfície de terra. 

SSC: Sistema de Supervisão e Controle. 

Subestação: Subestação de energia (SE) são conjuntos de equipamentos de manobra usados para dirigir o fluxo 
de energia em sistema de potência, elas possibilitam a sua variação através de rotas alternativas, possuindo 
dispositivos de proteção capazes de detectar os diferentes tipos de falhas que ocorrem no sistema e de isolar 
os trechos onde estas falhas ocorrem. As subestações são instalações que contém equipamentos que controlam 
essencialmente a transmissão e a distribuição de energia elétrica com altas potências, e se encarregam em 
garantir que a energia elétrica chegue até o seu destino final. 
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 Substrato: qualquer objeto, ou material, sobre o qual um organismo cresce, ou ao qual está fixado.  

Sucessão Ecológica - Mudança na composição específica das comunidades que ocupam uma região ao longo 
do tempo, ou a instalação sucessiva de espécies que desfavorecem aquelas que ocupavam a região antes delas 
e favorecem outras que ocuparão subsequentemente. É uma série de estágios do desenvolvimento de uma 
comunidade estável. 

Supressão vegetal: Extinção, eliminação, desaparição da cobertura vegetal. 

Talude: Superfície inclinada do terreno na base de um morro ou de uma encosta de vale onde se encontra um 
depósito de detritos. O termo é topográfico e utilizado muitas vezes em geomorfologia. Quando seguido de um 
qualitativo, adquire uma conotação genética, tal como talude estrutural, talude de erosão, talude de acumulação 
etc. 

Taxa de Crescimento da População: Percentual de incremento médio anual da população residente, em 
determinado espaço geográfico, no ano considerado. O valor da taxa refere-se à média anual obtida para um 
período de anos entre dois censos demográficos, ou entre o censo demográfico mais recente e a projeção 
populacional para um determinado ano calendário.   

Táxon: Conjunto de organismos que apresenta uma ou mais características comuns e, portanto, unificadoras, 
cujas características os distinguem de outros grupos relacionados, e que se repetem entre as populações, ao 
longo de sua distribuição.   

Taxonomia (biologia): Ciência da classificação. Sistemática. É um ramo da Biologia voltada para a ordenação e 
classificação dos seres vivos. Esta ciência estuda as relações de parentescos entre os organismos e suas 
histórias evolutivas. 

Tempo de residência da água: Tempo total para ocorrer a renovação da água. 

Terraplenagem: Obras de engenharia civil para preparação do terreno para receber a construção. 

Termo de Referência: Documento emitido pelo órgão ambiental especificando as diretrizes e o conteúdo mínimo 
dos estudos ambientais a serem desenvolvidos no âmbito do processo de licenciamento. 

Topografia: Pode ser definida como uma ciência aplicada, baseada na Geometria e na Trigonometria, cujo 
significado etimológico é descrição do lugar. Estuda os instrumentos, métodos de operação no terreno, cálculos 
e desenhos necessários ao levantamento e representação gráfica de uma parte da superfície terrestre. 

Toxicidade: Capacidade inerente a uma substância de causar um efeito deletério em organismos vivos. 

Trafegabilidade: Qualidade, condição ou estado de trafegável. 

Transporte sedimentar litorâneo: Movimento de sedimentos por ondas e correntes, incluindo tanto os 
movimentos longitudinais por deriva litorânea quanto os perpendiculares à linha de costa. 

Tratamento de água: Conjunto de ações destinado a alterar as características físicas e/ou químicas e/ou 
biológicas da água, de modo a satisfazer o padrão de potabilidade adotado pela autoridade competente. 

Trófico: Relativo ao processo de alimentação.  

Turbidez: Medida do grau de extinção da luz em uma solução aquosa, habitualmente decorrente da presença 
de sólidos em suspensão. 
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 Turbogerador: Gerador elétrico acionado por uma turbina hidráulica, a gás ou a vapor.. 

UFV: Central Geradora Solar Fotovoltaica. Instalação de produção de energia elétrica a partir do aproveitamento 
da radiação solar sob a aplicação do efeito fotovoltaico. Resolução Normativa ANEEL n. 876, de 10 de março de 
2020 (Diário Oficial, de 13 mar. 2020, seção 1, p. 46). 

UHE: Usina Hidrelétrica. Aproveitamentos hidrelétricos que possuem as seguintes características serão 
enquadrados como Usina Hidrelétrica (UHE), com os respectivos regimes de outorga: I - potência instalada 
superior a 5.000 kW e igual ou inferior a 50.000 kW, desde que não sejam enquadrados como PCH e estejam 
sujeitos à outorga de autorização; II - potência instalada superior a 50.000 kW, sujeitos à outorga de concessão; 
e III - independente da potência instalada, tenham sido objeto de outorga de concessão ou de autorização. 
Resolução Normativa ANEEL n. 875, de 10 de março de 2020 (Diário Oficial, de 16 mar. 2020, seção 1, p. 60). 

Umidade - Termo utilizado para descrever a quantidade de vapor d’água contido na atmosfera. Não abrange 
outras formas nas quais a água pode estar presente na atmosfera, como na forma líquida e na forma sólida 
(gelo). 

Undi-Elétrica (Ondas): energia gerada a partir do movimento das ondas do mar. 

Unidades de Conservação: (1) Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente  instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação 
e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de  proteção 
(Lei 9.985/2000, art. 2º.,  I). (2) Porções de território estadual de domínio público ou de propriedade privada, 
legalmente instituídas pelo poder público, com características naturais de relevante valor, constituindo-se em 
patrimônio natural da comunidade e destinadas à proteção dos ecossistemas, à educação ambiental, à pesquisa 
científica e à recreação em contato com a natureza.  

Unidades de Proteção Integral: Com a finalidade de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto 
dos recursos naturais, e por isso as regras e normas são restritivas. Pertencem a esse grupo as categorias. 

Unidades de Uso Sustentável: Concilia a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos 
naturais. Esse grupo é constituído pelas categorias. 

UPGN: Unidade de Produção de Gás Natural 

Uso e ocupação do solo: Conjunto das atividades, processos individuais de produção e reprodução de uma 
sociedade sobre uma aglomeração urbana, assentados sobre localizações individualizadas, combinadas com 
seus padrões ou tipos de assentamento, do ponto de vista da regulação espacial. Pode-se dizer que o uso do 
solo constitui o rebatimento da reprodução social no plano do espaço urbano. O uso do solo é uma combinação 
de um tipo de uso (atividade) e de um tipo de assentamento (edificação). 

UTE: Usina Termelétrica. Instalação de produção de energia elétrica a partir do aproveitamento da energia 
térmica obtida pela combustão de um combustível fóssil ou biomassa. Resolução Normativa ANEEL n. 876, de 
10 de março de 2020 (Diário Oficial, de 13 mar. 2020, seção 1, p. 46) 

UTN: Usina Nuclear ou Termonuclear. Usina elétrica acionada pela energia térmica liberada em reações 
nucleares. Resolução Normativa ANEEL n. 674, de 11 de agosto de 2015 (Diário Oficial, de 18 ago. 2015, seção 
1, p. 82). Anexo: Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico MCPSE. 

Valoração ambiental: Ato de atribuir valor monetário aos recursos naturais e ao meio ambiente. 
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 Vazão (Hidrogeologia): Volume de água, medido em litros por segundo ou metros cúbicos por hora, que é retirado 

de um poço, por meio de uma bomba ou compressor. A vazão pode ser natural, como no caso de uma fonte ou 
nascente, ou em poços tubulares com condições de artesianismo. 

Várzea: Terrenos planos e baixos que margeiam rios, mas não estando constantemente alagados.  

Vegetação arbórea: vegetação formada por árvores.  

Vegetação arbustiva: vegetação composta por arbustos.  

Vegetação primária: Vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo os efeitos 
das ações antrópicas mínimas, a ponto de não afetar significativamente suas características originais de estrutura 
e espécies.  

Vegetação secundária: Vegetação resultante de processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial 
da vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da 
vegetação primária. 

Vetor (Biologia): Animal, usualmente um artrópode, capaz de transmitir um agente patogênico de um organismo 
para outro. 

Zona de Amortecimento: 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. (Lei 
9.985/2000, art. 2º, XVIII). 

Zona epipelágica: divisão da região pelágica compreendida entre 0m e 100m de profundidade, sendo bem 
iluminada. 

Zona eufótica: lugar do mar com luz do Sol o bastante para a realização da fotossíntese (fabricação do próprio 
alimento pelas plantas aquáticas, que usam a energia da luz do Sol). 

Zona litorânea: Área do fundo marinho compreendida entre a preamar e a baixa-mar, rica em oxigênio dissolvido, 
com movimentação da água e presença da luz solar. 

Zona mesopelágica: Divisão da região pelágica compreendida entre as profundidades de 100m e 180m, 
mostrando-se parcialmente iluminada. 

Zoneamento Ambiental: Planejamento do uso do solo baseado na gerência dos interesses e das necessidades 
sociais e econômicas, em consonância com a preservação ambiental e com as características naturais do local. 

Zoobentos: conjunto de animais que vivem no substrato dos ecossistemas aquáticos. Alguns habitam a 
superfície do sedimento, como a maior parte dos caranguejos, camarões e estrelas do mar, enquanto outros 
vivem permanentemente enterrados no sedimento. 

Zooplâncton: Conjunto de animais, geralmente microscópicos, que flutuam nos ecossistemas aquáticos e que, 
embora tenham movimentos próprios, não são capazes de vencer as correntezas. Segundo elo da cadeia 
alimentar dos ecossistemas aquáticos: estes organismos alimentam-se do fitoplâncton e do bacterioplâncton. 


