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Apresentação 

 

Este caderno do Professor tem por finalidade promover apoio didático para 

professores, com base no projeto Aqua Mundo, uma colaboração e iniciativa conjunta 

do Instituto EPTV e do Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, 

para disponibilizar e difundir Educação para a Ciência e Educação Ambiental a 

professores, alunos e ao público em geral. Baseado nos conceitos e temas 

apresentados no Projeto Aqua Mundo – Ciclo Hidrológico, Bacias Hidrográficas, 

Biodiversidade, Resíduos Sólidos e Reciclagem – este caderno, alem de apresentar os 

temas de forma sucinta e objetiva também propõe atividades para os professores 

desenvolverem com seus alunos. Isto inclui questões temáticas fundamentais, 

sugestões para trabalhos de campo e visitas técnicas, que poderão ser realizadas em 

complemento ao currículo escolar e às atividades didáticas. Espera-se que este 

Caderno do Professor possa ter uma trajetória eficiente e que apóie objetivamente a 

nobre atividade docente tão importante para o Brasil.  

Alem dos usos do caderno do Professor, solicitamos sua colaboração em 

críticas, sugestões, recomendações para melhorar o texto e eficiência. Sua 

contribuição, caro Professor, será muito bem vinda e os créditos ao seu trabalho serão 

reconhecidos. 

Muito obrigado pela sua colaboração no uso deste caderno e pela sua 

contribuição. 
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1 O ciclo Hidrológico 

 O ciclo hidrológico, representado esquematicamente na Figura 1 deste texto, é 

o princípio unificador fundamental de tudo o que se refere às quantidades e 

qualidades da água no Planeta Terra. O contínuo movimento das águas entre a 

atmosfera, os oceanos, e as reservas subterrâneas é um ciclo permanente. A água 

ocorre nas fases sólida (gelo), líquida e gasosa. Evidentemente a fase de maior 

interesse é a líquida, fundamental para os usos humanos e para impulsionar os ciclos 

de nutrientes, a biodiversidade e o desenvolvimento de plantas e animais. A água é 

fundamental para o desenvolvimento econômico de cidades, regiões, países e 

continentes. Os principais componentes do ciclo hidrológico são: 

Precipitação: pode ser líquida (chuva) ou sólida (neve ou gelo). 

Evaporação: transformação de água líquida em vapor. Ocorrem nos oceanos, lagos, 

represas e rios. 

Transpiração: processo de perda de vapor de água pelas plantas. 

Infiltração: processo pelo qual a água é absorvida e se infiltra no solo. 

Percolação: processo pela qual a água entra no solo e nas formações rochosas até o 

lençol freático. 

Drenagem: movimento de deslocamento da água nas superfícies durante a 

precipitação. 

A água que chega à superfície de uma bacia hidrográfica pode então ser 

drenada, reservada em lagos e represas e evaporar para a atmosfera ou infiltrar-se e 

percolar no solo alimentando os lençóis freáticos. 

O total de águas doces, disponível para o homem, é de 2.5% do total de água 

do Planeta Terra. 97.5% da água estão nos oceanos. 

O conhecimento da dinâmica das águas continentais é importante do ponto 

de vista dos suprimentos de água, da gestão das águas e da conservação dos 

mananciais. Parte do ciclo hidrológico é quantificado com a instalação de estações 

hidrometeorológicos em varias regiões da bacia hidrográfica. Esta figura 1 apresenta, 

portanto, as principais características e o fluxo do ciclo hidrológico. 

  



 

                

 

Figura 1. O Ciclo da Água e seus componentes principais (Original R. Degani, 2012). 

2 Bacias Hidrográficas 

2.1 Conceitos básicos 

 A bacia hidrográfica é uma unidade biogeofisiográfica representada por um 

rio principal e seus efluentes e tributários e delimitada pelas suas vertentes. É um 

sistema hidrologicamente integrado, com componentes e subsistemas interativos, 

garantindo uma visão 

sistêmica do ponto de vista 

ecológico, econômico, 

social e ambiental. Sendo 

uma umidade física com 

limites bem definidos, 

garante uma base de 

integração institucional 

(municípios, iniciativas 

privadas, organizações não 

governamentais). Esta 

unidade promove uma 

integração institucional, 

sendo também um 
Figura 2. Representação esquemática de uma bacia hidrográfica. 



 

                

mecanismo importante de educação para a ciência e educação ambiental, pois pode 

ser utilizada como um laboratório permanente, interativo e dinâmico. 

 

 
 

Figura 3. Representação esquemática de uma bacia hidrográfica com os 
componentes resultantes dos usos desta bacia. FONTE: Raven et al. (1998). 

Os indicadores das condições que fornecem o índice de qualidade da bacia 

hidrográfica são: 

• Qualidade da água de rios e riachos; 

• Espécies de peixes e vida selvagem (fauna terrestre) presentes;  

• Taxa de preservação ou de perda de áreas alagadas; 

• Taxa de preservação ou de perda das florestas nativas; 

• Taxa de contaminação de sedimentos de rios, lagos e represas; 

• Taxa de preservação ou contaminação das fontes de abastecimentos de água; 

• Taxa de urbanização (% de área da bacia hidrográfica); 

• Relação – população urbana/população rural (Reven et al., 1998; Tundisi & 

Matsumura Tundisi, 2008). 

Em conjunto com os indicadores de qualidade, devem-se considerar os 

indicadores de vulnerabilidade da bacia hidrográfica: 

• Poluentes tóxicos; 

• Carga de poluentes; 

• Descarga urbana; 



 

                

• Descarga agrícola; 

• Alterações na população: taxa de crescimento e ou migração/imigração; 

• Efeitos gerais das atividades humanas; 

• Potencial de eutrofização.  

2.2  Principais métodos para a recuperação das bacias hidrográficas e a 

sua conservação. 

• Controle de erosão para diminuir o assoreamento de rios, lagos e represas; 

• Reflorestamento da bacia hidrográfica e das florestas ripárias, com espécies 

nativas; 

• Manutenção da várzea (áreas alagadas). Várzeas são importantes no controle 

das enchentes e da qualidade das águas; 

• Controle das fontes pontuais de contaminação (tratamento de esgotos 

domésticos, efluentes industriais e agrícolas); 

• Controle e tratamento de fontes difusas de poluição (com a proteção e 

recuperação das várzeas, dos mosaicos de vegetação e das florestas ciliares ou 

ripárias); 

• Gerenciamento das formas de uso e ocupação dos solos da bacia. 

2.3 Questões fundamentais sobre a bacia hidrográfica. 

• Qual o tamanho (área) da bacia hidrográfica em que se encontra o município 

em que você vive? 

• Qual a rede hidrográfica existente nas bacias hidrográficas? 

• Que tipos de solos existem na bacia hidrográfica? 

• Qual o estado da cobertura vegetal da bacia hidrográfica?  

□ bom        □ médio        □ deficiente 

• Qual o uso principal dos rios, reservatórios ou lago da bacia hidrográfica. 

Assinale: 

□ Abastecimento público 

□ Irrigação 

□ Recreação 

□ Pesca Esportiva 

□ Pesca Comercial 

□ Hidroeletricidade 

□ Dessedentação de animais. 

 
A figura 4 caracteriza as principais conexões aquáticas, terrestres e as 

atividades humanas em uma bacia hidrográfica. 



 

                

 
 
Figura 4. Principais interações entre componentes das bacias hidrográficas. Fonte: Modificado de 
Sorano et al. (2009) 

A Figura 5 mostra as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHIs) do Estado de São Paulo e a Figura 5 mostra as Unidades de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais. 

Figura 5. Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 

 



 

                

  

Figura 6. Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos de Minas Gerais. 

 
Os códigos foram dados a partir das bacias hidrográficas de rios de domínio da União: 
 
Bacia hidrográfica do Rio São Francisco (SF):  
SF1: Alto curso da bacia hidrográfica do rio São Francisco até a confluência com o rio 
Pará 
SF2: Bacia do rio Pará 
SF3: Bacia do rio Paraopeba 
SF4: Bacia do entorno da represa de Três Marias 
SF5: Bacia do rio das Velhas 
SF6: Bacias dos rios Jequitaí e Pacuí 
SF7: Bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do rio Paracatu  
SF8: Bacia do rio Urucuia 
SF9: Bacias dos rios Pandeiros e Calindó 
SF10: Bacia dos afluentes mineiros do rio Verde Grande.  
 
Bacia do Rio Paranaíba (PN): 
PN1: Bacia do rio Dourados 
PN2: Bacia do rio Araguari 
PN3: Bacia dos afluentes mineiros do baixo Paranaíba 
 
Bacia do Rio Grande (GD): 
GD1: Bacia do Alto rio Grande 
GD2: Bacias dos rios das Mortes e Jacaré 



 

                

GD3: Bacia do reservatório de Furnas 
GD4: Bacia do rio Verde 
GD5: Bacia do rio Sapucaí 
GD6: Bacias dos afluentes mineiros dos rios Mogi-Guaçu/Pardo 
GD7: Bacia dos afluentes mineiros do Médio rio Grande  
GD8: Bacia dos afluentes mineiros do Baixo rio Grande 
 
Bacia do Rio Doce (DO): 
DO1: Bacia do rio Piranga 
DO2: Bacia do rio Piracicaba 
DO3: Bacia do rio Santo Antônio 
DO4: Bacia do rio Suaçuí 
DO5: Região dos rios Caratinga 
DO6: Bacia do rio Manhuaçu 
 
Bacia do Rio Jequitinhonha (JQ): 
JQ1: Bacia do Alto Jequitinhonha 
JQ2: Bacia do rio Araçuaí 
JQ3: Bacia do Médio e Baixo Jequitinhonha 
 
Bacia do Rio Paraíba do Sul (PS): 
PS1: Bacia dos afluentes mineiros dos rios Preto e Paraibuna 
PS2: Bacia dos afluentes mineiros dos rios Pomba e Muriaé 
  
Bacia do Rio Pardo (PA): 
PA1: Toda a área da bacia no Estado. 
 
Bacia do rio Mucuri (MU): 
MU1: Toda a área da bacia em MG. 
 
Bacias do Leste: 
Bacia do rio Buranhém 
Bacia do rio Jucuruçu 
Bacia do rio Itanhém 
Bacia do rio Peruípe 
Bacia do rio Itaúnas 
Bacia do rio São Mateus 
Bacia do rio Itapemirim 
Bacia do rio Itabapoana 
 
Bacia dos rios Piracicaba/Jaguari (PJ1): 
PJ1: Toda a área da bacia no Estado de MG 
 
 



 

                

2.4 Sustentabilidade e gestão de bacias hidrográficas. 

A gestão de bacias hidrográficas para a sustentabilidade é feita por etapas que 
são demonstradas na figura 7. 

 
            Figura 7. Progressão do diagnóstico e gestão de bacias hidrográficas. 

   Fonte (ILBM - ILEC 2011) 

3 Biodiversidade 

A convenção sobre diversidade biológica na Conferência Mundial de Meio 

Ambiente em 1992 definiu biodiversidade como: 

“A variabilidade dos organismos vivos de qualquer origem, compreendendo 

os ecossistemas terrestres, marinhos, as águas continentais, e os complexos ecológicos 

dos quais esses organismos fazem parte.” Isto compreende a diversidade de espécies, 

entre as espécies e a diversidade dos ecossistemas. De um modo mais simples, a 

biodiversidade pode ser definida como o conjunto dos seres vivos, pelo seu material 

genético e os complexos ecológicos dos quais eles fazem parte. 

O interesse pela biodiversidade tem motivações científicas (conhecer as 

espécies de animais e plantas que habitam o planeta), motivações econômicas (a 

biodiversidade contribui com alimentos, fármacos e medicamentos, materiais para 

construção e uso doméstico), oferece perspectivas para a biotecnologia (cultivo de 



 

                

organismos, produção de alimento, combustível); oferece perspectivas ligadas ao 

turismo e à observação de espécies e paisagens. A biodiversidade impulsiona e 

estimula estudos ecológicos, pois regulam os ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água, 

contribui para a fertilidade do solo, absorve e decompõe poluentes orgânicos. A 

biodiversidade apresenta também características patrimoniais importantes: a espécie 

humana tem o dever moral de não eliminar outras espécies; os ecossistemas naturais 

são laboratórios para estudar e compreender os processos evolutivos; a biodiversidade 

é um valor cultural e um patrimônio do país. A hierarquia biológica compreende três 

níveis de biodiversidade: a diversidade das espécies; a diversidade genética; a 

diversidade dos ecossistemas. A diversidade biológica é o produto da evolução e 

representa atualmente o conjunto de todos os processos que atuam sobre organismos 

e comunidade. 

  

Figura 8. A biodiversidade dos organismos aquáticos, terrestres e marinhos, na qual também a espécie 
humana tem um papel relevante. O Brasil é um dos 16 países do planeta com megadiversidade.  FONTE: 
Brazilian Journal of Biology, Vol. 68, n.4, Novembro, 2008. 

4 Resíduos sólidos 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos nas bacias hidrográficas pode 

ser uma fonte muito importante da degradação do solo, das águas superficiais e das 

águas subterrâneas. Resíduos orgânicos como restos de alimento, papel, alumínio, 

outros metais, acumulam-se em áreas de descarte desses materiais (lixões) ou nos 



 

                

rios, represas e lagos causando inúmeros problemas de contaminação e degradação 

dos corpos d’água. Esses materiais acumulam-se, causam enchentes e sua 

decomposição resulta em mais contaminação e poluição. Na Tabela 1 pode-se verificar 

o tempo de decomposição de diversos tipos de resíduos sólidos. 

Tabela 1. Tempo de decomposição de diversos tipos de resíduos sólidos 
Elaborado por: Joefson de Melo Nascimento. 
 

 

5 Importância da coleta seletiva de resíduos sólidos 

A coleta seletiva de resíduos sólidos visa separar os materiais de diversas 

origens e dar condições para a sua reciclagem. A matéria orgânica pode ser 

transformada em adubo orgânico e utilizada em hortas e jardins. O alumínio e metais 

podem ser reciclados, depois de separados do lixo comum (O Brasil é o país do mundo 

que mais recicla alumínio). O papel pode ser reciclado e transformado em papelão 

para embalagens. Plásticos (garrafas “pet” e outros plásticos) podem ser reciclados, 

assim como o vidro. A reciclagem a partir da coleta seletiva gera empregos, estimula 

comunidades a participarem da conservação de recursos naturais e possibilita 



 

                

economia de energia (em média economiza-se 30% de energia reciclando materiais). 

Metais, papel e plástico podem ser utilizados no artesanato e na fabricação de peças 

para decoração e de utilidade nas casas e escritórios. 

6 Doenças de veiculação hídrica 

Os recursos hídricos poluídos por descargas de resíduos humanos e de 

animais transportam grande variedade de patógenos, entre eles bactérias, vírus, 

protozoários ou organismos multicelulares, que podem causar doenças 

gastrintestinais. Outros organismos podem infectar os seres humanos por contato com 

a pele ou pela inalação a partir de aerossóis contaminados. 

As bactérias patogênicas (isto é, que causam doenças) detectadas comumente 

em água contaminada são Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Vibrio 

e Yersinia. Outras bactérias patogênicas são Mycobacterium, Pasteurella, Leptospina e 

Legionella, sendo as duas últimas, assim como alguns fungos, transmitidos através do 

aerossol. Agentes virais também são importantes contaminantes, como o vírus da 

hepatite, rotavírus, anterovírus (echovírus, adenovírus), parvovírus e vírus da 

gastroenterite tipo A. À medida que os métodos de detecção melhoram suas 

características técnicas, aumentam a lista de agentes virais encontrados na água. 

Dos protozoários patogênicos, Giardia sp, Entamoeba sp e Cryptosporidium 

são os mais significativos: causam doenças gastrintestinais e afetam os tecidos da 

mucosa intestinal, produzindo disenteria, desidratação e perda de peso. A Naegleria 

gluberi produz infecção quase sempre fatal. Muitos vermes parasitas encontrados em 

águas contaminadas por esgotos ou em águas de irrigação podem afetar trabalhadores 

em serviços públicos (tratamento de esgotos), inúmeras pessoas em áreas de 

recreação ou trabalhadores no campo em projetos de irrigação. Estes patógenos 

incluem Taenia saginata, Ascaris lumbricoides, várias espécies de Schistosoma e 

Ancylostoma moderade. 

Todos esses organismos se desenvolvem na água em função de descargas de 

água não tratada (esgotos domésticos), por contribuição de pessoas e animais 

infectados, animais em regiões de intensa atividade pecuária (gado, aves, suínos) ou 

por animais silvestres. As doenças de veiculação hídrica aumentam de intensidade e 

distribuição em regiões de alta concentração populacional, como, por exemplo, nas 

zonas periurbanas de metrópoles, pela intensificação de atividades humanas, como 

pecuária ou agricultura, ou em decorrência de atividades industriais com resíduos para 

processamento de carnes ou laticínios e, portanto, com alta carga de matéria orgânica. 

Quando há deposição inadequada de resíduos sólidos, pode haver contaminação por 

patógenos das águas superficiais e subterrâneas. Inadequada disposição de resíduos 

em “aterros sanitários” também pode ocasionar problemas de contaminação de águas 



 

                

superficiais ou subterrâneas. Resíduos sólidos urbanos (restos de alimentos, resíduos 

de animais domésticos, fraldas descartáveis) contêm patógenos. A reurbanização e a 

drenagem de rios urbanos podem produzir dispersão de patógenos e veiculá-los.  

A persistência de muitos desses patógenos, ao serem despejados em rios, 

lagos, represas e tanques, depende da concentração de matéria orgânica e da 

capacidade de autodepuração do ecossistema aquático. A Tabela 2 descreve as 

principais doenças de veiculação hídrica.  

Tabela 2. Principais doenças de veiculação hídrica. 

Doença Agente infeccioso Tipo de organismo Sintomas

Cólera Vibrio cholerae Bactéria
Diarréia severa e grande perda de 

líquido

Disenteria Shigella dysinteriae Bactéria
Infecção do cólon e dores abdominais 

intensas

Enterite
Clostridium perfringes 

e outra bactéria
Bactéria

Inflamação do intestino delgado; 

diarréia; dores abdominais

Febre tifóide Salmonella typhi Bactéria
Dor de cabeça; perda de energia; 

hemorragia intestinal; febre

Hepatite infecciosa Hepatite, vírus A Vírus
Inflamação do fígado; vômitos e febre; 

perda de apetite

Poliomielite Polivírus Vírus
Febre; diarréia; dores musculares; 

paralisia e atrofia dos músculos

Criptosporidiose Cryptosporidium Protozoário Diarréia e dores abdominais

Disenteria amebiana Entamoeba lytolytica Protozoário
Infecção do cólon; diarréia; e dores 

abdominais intensas

Esquistossomose Schistosoma sp Verme

Doença tropical do fígado; diarréia; 

perda de energia; fraqueza; dores 

abdominais intensas

Ancilostomíase Ancylostoma sp Verme Anemia severa

Malaria Anopheles sp Protozoário Febre alta

Febre amarela Aedes sp Vírus Anemia

Dengue Aedes sp Vírus Anemia  

Fonte: Tundisi & Matsumura Tundisi (2005) 

7 Usos múltiplos dos recursos hídricos 

As reservas de águas superficiais e subterrâneas são utilizadas para diferentes 

atividades econômicas, para a sobrevivência do homem, e de plantas e animais. Os 

usos múltiplos da água vão se complexando a medida de que a sociedade se 

desenvolve social e economicamente. 

Estes usos múltiplos são: 

• Abastecimento público; 

• Produção de alimentos (uso agrícola); 

• Recreação; 



 

                

• Turismo; 

• Dessedentação de animais; 

• Usos industriais; 

• Pesca e aquacultura; 

• Hidroeletricidade (produção de energia). 

Estes usos múltiplos podem gerar impactos como: efluentes agrícolas e 

industriais; perda excessiva; impactos de recreação e turismo; problemas na geração 

de hidroeletricidade. Como a água é também utilizada na diluição de resíduos líquidos, 

(despejos de esgotos domésticos ou industriais) ela pode contaminar-se rapidamente. 

8 Exercícios e propostas de temas para os professores apresentarem 

aos seus alunos 

8.1 Bacia Hidrográfica 

1. Qual a bacia hidrográfica em que se encontra o seu município? 

2. Quais são os municípios da bacia hidrográfica? E quantos são? 

3. Volume de água disponível na sua bacia hidrográfica (internet)? 

4. Qual o custo do tratamento de água no seu município? 

5. O seu município faz tratamento de esgoto? 

8.2 Biodiversidade 

1. Em que bioma se encontra seu município? 

2. Quais os animais mais comuns no bioma em que se encontra seu município? 

3. Qual a vegetação mais comum do bioma em que se encontra seu município? 

Cite algumas espécies e seu nome popular. 

4. Importância econômica da biodiversidade no seu município. (turismo, 

recreação, fármacos, agricultura). 

8.3 O Ciclo Hidrológico 

1. Qual o papel da vegetação no ciclo hidrológico? 

2. Como se dá a infiltração da água para os aquíferos? 

3. Qual o grande reservatório de água líquida que possibilita a evaporação e 

produz grandes massas de vapor de água? 

4. Qual a fonte de energia que impulsiona o ciclo hidrológico e principalmente a 

evaporação? 

5. O seu município está sobre um aquífero? Qual?  



 

                

8.4 Usos múltiplos da água 

1. Descreva os principais usos múltiplos da água na bacia hidrográfica do 

município? 

2. Qual é a média diária de uso da água “per capita” no município? 

3. De que forma os usos múltiplos da água contaminam ou poluem as águas 

superficiais e subterrâneas? 

4. Como os seres humanos e os organismos aquáticos podem ser afetados por 

poluentes? 

8.5 Resíduos sólidos 

1. A sua escola faz coleta seletiva? 

2. A sua cidade tem coleta seletiva? 

3. Qual a importância da reciclagem? 

4. Procure e escolha alguns exemplos na sua cidade e no seu bairro sobre a 

participação da comunidade na coleta seletiva e na reciclagem. 

5. Verifique e detalhe os impactos dos resíduos sólidos no ciclo hidrológico e na 

qualidade da água. 

9 Recomendações quanto aos usos e conservação da água para 

professores e seus alunos 

• Economize água nas residências e nas escolas; 

• Não jogue óleo na pia de cozinha: recicle o óleo e preserve a qualidade da água; 

• Não jogue lixo e detritos nos rios – preserve a qualidade da água dos rios 

urbanos; 

• Ajude a manter a floresta ciliar nos rios urbanos. Elas são fundamentais do 

ponto de vista da paisagem e da proteção da qualidade da água; 

• Faça campanha no seu bairro, na sua escola e na sua comunidade para 

preservar a água, proteger os mananciais e economizar água; 

• Se sua cidade não tem ainda tratamento de esgotos, pressione as autoridades 

para fazê-lo. 

• Demonstre a seus alunos o impacto dos esgotos domésticos nos mananciais. 

 

 

 



 

                

 Glossário 

Abastecimento público de água: água utilizada para todas as atividades humanas e 

disponibilizada por instituições públicas ou privadas. 

Afluente: qualquer curso d’água que deságua em outro maior, num lago ou lagoa.  

Anaeróbio: metabolismo que ocorre quando há ausência de oxigênio. 

Anoxia: ausência de oxigênio na água.  

Antropogênico: que resulta de influência das atividades humanas nos ecossistemas.  

Aquacultura: também é conhecido como aquicultura, sendo o cultivo comercial de 

organismos aquáticos, plantas ou animais.  

Aquífero: uma camada de água subterrânea sob rochas permeáveis ou de material não 

consolidado.  

Aquífero Confinado: aquífero no qual a água subterrânea está confinada sob pressão 

maior do que a pressão atmosférica. Sinônimo: aquífero artesiano. 

Assoreamento: acúmulo de terra, areia ou lama, transportada pela água, que se 

deposita no fundo dos rios, dificultando seu fluxo. Em períodos de chuva, pode 

provocar o transbordamento e o alagamento das áreas vizinhas.  

Aterro Sanitário: local onde o resíduo doméstico é depositado adequadamente e 

compactado juntamente com terra. As substâncias orgânicas do lixo degradam-se pela 

ação das bactérias, formando um líquido conhecido como chorume e gases que podem 

ser canalizados para tanques formando reservatórios de biogás. 

Bacia Hidrográfica: conjunto das terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. 

Área de drenagem e limite da divida hidrográfica. 

Bioacumulação: aumento na concentração de um elemento químico ou substância em 

organismos que habitam ecossistemas com baixas concentrações de metais ou 

substâncias tóxicas.  

Biodegradável: característica de substâncias naturais ou com elementos naturais, que 

ao entrar em contato com o solo, decompõem-se, integrando-se a esse solo, sem 

causar poluição. 

Biodisponibilidade: fração de um elemento químico ou substância que fica disponível 

para os organismos aquáticos, possibilitando ou não sua absorção pelos organismos.  

Biodiversidade: número em abundância relativa de diferentes espécies que 

representam a heterogeneidade do processo biológico nos ecossistemas e na biosfera.  



 

                

Biomonitoramento: método que permite a inferência sobre as condições ecológicas 

de determinadas áreas pelo exame de organismos que habitam aquela área. Este 

sistema é utilizado para avaliar a qualidade das águas de rios, lagos, represas e áreas 

alagadas.  

Bioperturbação: remoção de partículas do sedimento por atividade biológica 

(produzida por peixes ou moluscos).  

Carga Interna: carga de matérias orgânicas e inorgânicas adicionadas às águas a partir 

do sedimento de lagos e represas.  

Carga Orgânica: carga de matéria orgânica descarregada em rios, lagos e represas a 

partir de fontes difusas ou pontuais.  

Chuva Ácida: chuva com alto grau de acidez devido à reação química do vapor d’água 

com os gases poluentes (nitrogênio e enxofre), formando ácidos nítrico e sulfúrico. É 

extremamente corrosiva e provoca desgastes em prédios e monumentos, além de 

destruir florestas e consequentemente animais.  

Ciclo Biogeoquímico: ciclo dos elementos como carbono, fósforo e nitrogênio nos 

ecossistemas e na biosfera.  

Ciclo Hidrológico: ciclo da água em uma bacia hidrográfica, nos continentes e no 

planeta constituindo-se no processo e no balanço da precipitação, evapotranspiração, 

fluxo e reserva nos aquíferos.  

Comitê de Bacias: comissão, assembleia ou “parlamento das águas“ em uma bacia ou 

unidade hidrográfica, com funções deliberativas e consultivas, dentro da nova política 

das águas. Os comitês são formados por representantes do poder público-federal, 

estadual e municipal, dos usuários e da sociedade civil.  

Desenvolvimento Sustentável: é o desenvolvimento com uso adequado e equilibrado 

dos recursos naturais de forma que estes possam ser utilizados pelas futuras gerações. 

É o uso dos recursos naturais com responsabilidade social e visão de futuro.  

Dessalinização: processo de remoção de sal da água do mar (ou de lagos salinos no 

interior dos continentes) por meios químicos ou físicos, para produção de água doce.  

Divisor de Águas: elevação do relevo que separa as áreas drenadas por diferentes rios. 

Ecótono: zona de transição entre ecossistemas.  

Educação Ambiental: processos por meio das quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente.  



 

                

Efeito Estufa: Os gases de efeito estufa absorvem radiação infravermelha que é 

emitida pela superfície da Terra, pela própria atmosfera e pelas nuvens. Os gases de 

efeito estufa absorvem calor no sistema superfície-atmosfera. Este efeito é 

denominado de ``efeito estufa natural´´. É devido a este efeito natural que se manteve 

no planeta Terra uma temperatura média em que permitiu a vida. O aumento da 

concentração de gases que produzem o efeito estufa aumenta a capacidade à radiação 

infravermelha, causando aumento da temperatura no sistema superfície-troposfera. 

Este é denominado ``efeito estufa exacerbado´´.  

Efluente: dejetos líquidos e gasosos emitidos por indústrias e residências.  

Enchente: inundação que ocorre pelo acúmulo da água das chuvas ou também pelo 

assoreamento dos rios.  

Espécies Exóticas: espécies que não são nativas de determinada área e que são 

introduzidas por ação humana ou acidentalmente.  

Eutrófico: corpo d’água caracterizado por altas concentrações de nutrientes e altas 

produtividades.  

Eutrofização: processo em que a água recebe esgoto não tratado, resíduos de 

pecuária, fertilizantes agrícolas, ficando rica em nutrientes e causando um grande 

aumento do número de algas e outros organismos. Quando estes morrem, as bactérias 

decompositoras também aumentam em número, baixando o nível de oxigênio da 

água, provocando a morte de peixes e outros seres aquáticos.  

Fitoplâncton: conjunto de algas microscópicas que flutuam nas águas.  

Fontes difusas de poluição: carga orgânica e inorgânica originada a partir de fontes 

dispersas na bacia hidrográfica.  

Fontes pontuais de poluição: carga orgânica e inorgânica que atinge pontualmente 

rios, lagos e represas. Geralmente é uma carga concentrada e se descarrega a partir de 

uma única intrusão superficial ou subterrânea (rios ou correntes).  

Gases de Efeito Estufa: são gases que constituem a atmosfera, de origem natural e 

antropogênica que absorvem e emitem radiações em determinados comprimentos de 

onda dentro do espectro de radiação infra-vermelho emitido pela superfície da Terra, 

atmosfera e nuvens. Estes gases produzem o ``efeito estufa natural´´. Vapor d’água 

(H2O), gás carbônico (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), e ozônio (O3), são os 

principais gases de efeito estufa. Outros gases de origem antropogênica contém cloro 

e bromo, hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcabonetos (HFSc) e perfluoro 

carbonetos (PFCs).  

Hidrologia: ramo da geografia que estuda a água nos estados líquido, sólido e de 

vapor, a sua ocorrência, distribuição e circulação na natureza.  



 

                

Hidrovia: caminho ao longo do curso de um rio, que apresenta condições de 

navegação de grandes embarcações para transporte de cargas e pessoas. Ex.: hidrovia 

Tietê-Paraná.  

Inundação: acumulação temporária de água em terrenos com deficiência de 

drenagem. 

Limnologia: ciência que estuda os habitats de água doce e seus organismos, 

principalmente do ponto de vista ecológico.  

Macrófitas: plantas macroscópicas que podem ser emergentes, submersas ou 

flutuantes.  

Matas Galerias: florestas adjacentes a cursos d’água, geralmente constituídas por 

vegetação especializada que tolera inundações. Tem efeito ecológico muito 

importante na proteção dos rios e na recarga de aquíferos (floresta ripária). São 

geralmente ecossistemas de diversidade mais elevada.  

Monitoramento: processo de determinação de variáveis físicas, químicas e biológicas 

em um ecossistema e que permite construir um banco de dados e um sistema de 

informação.  

Nascente: lugar no solo ou na rocha onde a água do lençol freático brota, podendo 

formar os rios, fontes, minas, olhos d’água.  

Percolação: penetração lenta da água no solo e no subsolo, nas rochas porosas da 

zona de saturação e que vai dar origem ao lençol freático.  

Plâncton: seres que vivem em suspensão nas águas dos oceanos, mares e rios, 

responsáveis pela produção de oxigênio na atmosfera.  

Recarga de Aquífero: processo pelo qual água é adicionada à zona de saturação do 

aquífero direta ou indiretamente a partir de fluxos horizontais.  

Rede Alimentar: estrutura de organização em rede de relações alimentares entre os 

vários organismos em um ecossistema.  

Saneamento Ambiental: conjunto de ações que tendem a conservar e melhorar as 

condições do meio ambiente em benefício da saúde. Ex.: tratamento e fornecimento 

de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza de rios e vales, drenagem e controle 

de vetores visando à proteção do ambiente para melhor qualidade de vida.  

Substâncias Tóxicas: substâncias venenosas utilizadas para eliminar pestes e outros 

organismos (plantas e animais). 

Uso Comercial da Água: água utilizada para suprir edifícios comerciais, como hotéis, 

facilidades comerciais, restaurantes e escritórios. 



 

                

Uso Industrial da Água: água utilizada para produção industrial, como aço, produtos 

químicos, alimento, papel e derivados, mineração e refinação de petróleo. 
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