
ÁGUA PRÓPRIA PARA CONSUMO 
Para cada tipo de uso, a água deve 
ter um nível de pureza. Por exemplo: 
a água mais limpa é usada para o 
consumo humano, a mediana deve ser 
usada para regar plantações ou para 
consumo, após ser filtrada, e a mais 
suja só pode ser usada para barcos 
navegarem.

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
É toda a água que ocorre abaixo da 
superfície da Terra, preenchendo os 
poros do solo ou vazios entre rochas. 
Essas águas são essenciais na 
manutenção da umidade do solo, do 
fluxo dos rios, lagos e brejos.  

CADEIA ALIMENTAR
Relação de alimentação entre os seres 
vivos. Ela é formada por produtores, 
consumidores e decompositores.

CARTILAGEM
É um tipo de tecido  rígido, mas 
flexível e elástico que existe no corpo 
de animais. Tem cartilagem na nossa 
orelha, entre os ossos no joelho, na 
ponta do nariz e em outras partes do 
corpo humano.

COLÔNIA
Um grupo de organismos da mesma 
espécie que formam uma entidade 
diferente dos organismos individuais 
e todos levam vantagem. Algas, 
bactérias e corais são organismos que 
formam colônias.

CRISE HÍDRICA
Problemas no fornecimento de água 
causado por falta de água.

CURSO DE ÁGUA
Ou curso d’água é um corpo de água 
fluente, como rios, córregos, riachos, 
ribeirões, dentre outros.

FOTOSSÍNTESE
É um processo realizado pelas plantas 
para a produção de energia necessária 
para a sua sobrevivência.

ILHA
Uma porção de terra cercada de água 
por todos os lados.

IMPERMEABILIZAR
É fazer com que não fique permeável, 
não deixar a água, o ar e outras 
substâncias passarem por alguma coisa.

INFILTRAR
O mesmo que penetrar, ou fazer passar 
um líquido por um espaço pequeno, 
pelos poros do solo.

INVERTEBRADOS
Animais que não possuem coluna 
vertebral, como insetos, moluscos, 
vermes, crustáceos, aracnídeos, entre 
outros.

LENÇOL FREÁTICO
Ou lençol de água é a camada superior 
das águas subterrâneas, que se 
encontra, geralmente, em pequena 
profundidade e é abastecida pelas 
águas das chuvas, de onde se extrai 
boa parte da água para consumo e 
produção humanos.

ÓRGÃO PÚBLICO
É uma unidade com atribuição 
específica dentro da organização 
pública, como a Prefeitura ou a 
Câmara de Vereadores de uma cidade, 
o Governo de um estado, entre outros. 

POPULAÇÃO
Um conjunto de indivíduos da mesma 
espécie, que vivem numa mesma área, 
em um determinado período.

POPULAÇÃO RIBEIRINHA
Grupo de pessoas que vivem perto 
de rios e dependem deles para 
sobreviverem.

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
São construções e grandes áreas 
que guardam água, como a represa 
Billings, que abastece a água da 
cidade de Santo André/SP.

SANEAMENTO BÁSICO
É um conjunto de serviços 
fundamentais para o desenvolvimento 
de uma região, como: abastecimento 
de água, coleta de lixo, coleta e 
tratamento de esgoto.

SUPERFÍCIE
É a parte exterior visível dos corpos. 
A superfície do planeta Terra é a crosta 
terrestre, onde os seres vivos habitam.

USINAS HIDRELÉTRICAS
É um sistema que usa a força da água 
dos rios para movimentar turbinas e 
gerar a energia elétrica que a gente 
usa.

VOILÀ
É uma palavra em francês que significa 
“Aí está!”.

ZOOPLÂNCTON
Animais menores que 2 milímetros que 
flutuam livremente com as correntes 
d’água. Eles se alimentam de 
microalgas e são a base alimentar de 
muitos peixes, crustáceos, moluscos e 
mamíferos.

FIQUE ESPERTO! 
SEMPRE PESQUISE 

EM UM DICIONÁRIO 
E AMPLIE SEUS 

CONHECIMENTOS!
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