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gloSSário

APP – Área de Preservação Permanente – Área le-
galmente delimitada em que a vegetação nativa deve ser 
mantida. Pode estar situada às margens de corpos de água, 
encostas íngremes e topos de morros.

Assoreamento – Processo de elevação de uma super-
fície por deposição de sedimentos. Quando ocorre em cor-
pos de água, compromete o leito do rio ou o reservatório, 
podendo também comprometer nascentes.

Cheia – Processo natural de extravasamento das águas 
de um rio ou córrego que abrange ciclicamente áreas ala-
gáveis. Pode ser potencializada em razão de mudanças no 
uso da terra na bacia hidrográfica onde ela ocorre. Se isso 
acontecer e atingir seres humanos, infraestrutura ou ativi-
dades produtivas pode ser considerada inundação.

Ciclo hidrológico – Refere-se à troca contínua de 
água na hidrosfera, entre a atmosfera e as águas do solo, 
superficiais, subterrâneas e dos seres vivos.

Divisor de águas – Linha imaginária que identifica 
os limites superficiais de uma bacia hidrográfica. Deter-
mina para qual bacia as águas precipitadas nas chuvas irão 
escorrer superficialmente.
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Enchente – Processo de enchimento do leito de um 
rio ou córrego. É um fenômeno que ocorre ciclicamente 
em função das características físicas de uma determinada 
bacia durante e logo depois de chuvas mais concentradas. 
Pode ser modificada em termos de velocidade em função 
de mudanças nas características da bacia, sobretudo da-
quelas relacionadas ao uso da terra.

Enxurrada – Processo natural que ocorre como con-
sequência de chuvas concentradas ou do rompimento de 
estruturas de retenção temporária ou permanente de água 
em rios e córregos. Pode ser potencializada pelas mudanças 
no uso da terra. Em áreas urbanas, este fenômeno tem sido 
potencializado pela impermeabilização do solo e trazido 
inúmeros prejuízos, incluindo a perda de vidas humanas.

Erosão – Desgaste do solo por água corrente, geleiras, 
ventos ou vagas. É um dos maiores problemas enfren-
tados pela humanidade atualmente, pois, com a retirada 
das camadas superficiais do solo, também são perdidos 
nutrientes, matéria orgânica e água.

Espigão – Divisor topográfico ou divisor de águas. É 
o ponto mais alto do relevo.

Estiagem – Período entre chuvas. Quanto mais longo, 
mais contribui para a redução da água em rios, fontes, 
lagos e lagoas.

Evaporação – Ocorre quando substâncias líquidas 
obtêm energia suficiente para passar para o estado gasoso. 
Ocorre quando o movimento provocado pela temperatura 
das moléculas é suficiente para vencer a tensão superficial 
dos líquidos. Em bacias hidrográficas a evaporação ocorre 
nos solos, nas águas (especialmente naquelas expostas à 
radiação solar direta), nas plantas e nos animais.

Evapotranspiração – É a transferência da água das 
plantas para a atmosfera. Durante esse processo, a planta 
entra em desequilíbrio osmótico e necessita extrair mais 
água do solo, para alcançar o equilíbrio.
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Exutório – Ponto de um curso de água onde se dá 
todo o escoamento superficial gerado no interior da bacia 
hidrográfica banhada por este curso. Em alguns casos, 
também é denominado de foz.

Gestão – Significa direção, gerência. Ou seja, é o ato 
de administrar ou gerir uma bacia hidrográfica e negócios, 
pessoas ou recursos ligados a ela, com o objetivo de alcan-
çar metas definidas.

Hidrosfera – Corresponde a toda composição de água 
da Terra, envolvendo lagos, rios, mares, oceanos, águas 
subterrâneas, umidade de ar e outros elementos.

Impermeabilização – É o processo de tornar uma 
determinada área impermeável ou impenetrável à água e a 
outros elementos. É comum nas áreas urbanas brasileiras 
com o uso de concreto, asfalto, telhados e similares. Ocorre 
nas áreas rurais de uma bacia pela compactação do solo, que 
em alguns casos se torna impermeável ou próximo disso.

Inundação – Processo de extravasamento das águas 
de um rio ou córrego que abrange áreas historicamente 
não alagáveis e que atinge seres humanos, infraestruturas 
ou atividades produtivas. É consequência das mudanças 
no uso da terra na bacia hidrográfica onde ela ocorre.

Jusante – Sentido do escoamento de um corpo d’água; 
rio abaixo.

Manancial – Fonte de água doce superficial ou 
subterrânea que é usada para consumo doméstico após 
tratamento e para o desenvolvimento de atividades eco-
nômicas. Pode ser uma nascente, uma microbacia ou uma 
bacia hidrográfica.

Manejo – Conjunto de práticas que viabiliza a orien-
tação adequada da execução de determinada atividade.

Mata ciliar – Faixa de vegetação nativa na margem de 
corpos de água.

Meandro – Curva acentuada de um rio que corre em 
sua planície aluvial e que muda de forma e posição com 
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as variações por maior ou menor energia e carga fluviais 
ocorridas durante as estações do ano.

Mitigação – Abrandamento, suavização de um deter-
minado impacto.

Montante – Sentido contrário ao escoamento de um 
corpo d’água; rio acima.

Nascente – Local onde a água armazenada no solo 
volta à superfície. Pode ser pontual ou difusa. Normal-
mente dá origem a um córrego ou forma lagos. É também 
chamada de exsurgência, olho d’água, fonte, mina, entre 
outros termos regionais.

Outorga – Ato ou efeito de outorgar, consentir, dar 
a concessão de um serviço. A palavra pode ser usada no 
sentido de dar, conceder, conferir (o direito a captação de 
água superficial ou subterrânea, por exemplo).

Patrimônio ambiental – Conceito amplo que define 
aspectos materiais e imateriais da natureza, utilizados pela 
humanidade e por todas as demais espécies para a manu-
tenção da vida na Terra, sem que necessariamente gerem 
retorno econômico.

Planejamento – Conjunto de técnicas aplicadas com 
o objetivo de conhecer a realidade, avaliar caminhos e 
possibilidades, construir referenciais futuros e estabelecer 
os trâmites adequados para ações e para a reavaliação de 
determinado processo.

Precipitação – Em meteorologia (e no estudo de ba-
cias hidrográficas), precipitação descreve qualquer tipo de 
fenômeno relacionado à queda de água do céu. Isso inclui 
neve, chuva e chuva de granizo.

Recurso hídrico – Águas superficiais ou subter-
râneas, disponíveis para uso antrópico e como meio de 
produção numa determinada região ou bacia hidrográfica.

Recurso natural – Qualquer componente da na-
tureza que pode ser utilizado com alguma finalidade 
econômica.
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Rio principal – Rio que recebe as águas de todos os 
tributários de uma bacia hidrográfica.

Saneamento – É a atividade relacionada ao abasteci-
mento de água potável, ao manejo de água pluvial, à coleta 
e tratamento de esgoto, à limpeza urbana, ao manejo de 
resíduos sólidos e ao controle de pragas e qualquer tipo 
de agente patogênico, visando à saúde das comunidades.

Talude – Superfície inclinada do terreno, de uma 
margem de rio ou do paramento de uma barragem.

Talvegue – Linha que segue a parte mais baixa do 
leito de um rio, de um canal ou de um vale.

Torrente – Curso de água rápido e impetuoso, geral-
mente produzido por chuva abundante.

Transpiração – É o processo de eliminação da água 
presente em algum organismo por elevação da temperatu-
ra externa ou interna.

Tributário – Córrego ou rio menor que deságua no rio 
principal. Também pode ser chamado de afluente.

Vertedor – Estrutura hidráulica que verte, deságua ou 
despeja água.
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