ACÚMULOS - Quantidade expressiva
de alguma coisa.
ADUBO - Conjunto de resíduos animais
ou vegetais ou produto mineral
químico que se mistura a terra para
fertilizá-la ou regenerá-la.
AGRICULTURA - Atividade que tem
como objetivo a cultura do solo para
produzir vegetaisúteis ao homem e/ou
para a criação de animais.
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - Prática
de cultivo de plantas e alimentos que
utiliza ferramentas que respeitam o
meio ambiente, não desperdiçam água
e mantém a saúde dos solos.
AGROTÓXICOS - Produtos químicos
usados para controle de insetos e
outros animais que podem causar
danos às plantas cultivadas e
prejuízos na colheita. O uso irrestrito
e indiscriminado de agrotóxicos pode
levar a contaminação da água, ar e
solo e ocasionar problemas de saúde
para os seres humanos.
APICULTURA - Criação de abelhas
e zangões para produção de mel,
própolis e cera.
ÁREAS DEGRADADAS - São
áreas sem vida, que tiveram suas
características originais alteradas
além do limite de recuperação natural,
exigindo, assim, a intervenção do
homem para sua recuperação.
ARTIMANHAS - Comportar-se com
esperteza para conseguir algo.
BIODIVERSIDADE - Também
chamado de diversidade biológica, é a
quantidade de espécies diferentes de
vegetais e animais que estão em um
mesmo espaço geográfico.
CADEIA ALIMENTAR - É a sequência
de seres vivos que servem de alimento
uns para os outros.

COMMODITIES - São produtos de
origem agropecuária ou de extração
mineral, em estado bruto ou pequeno
grau de industrialização, produzidos
em grande quantidade para vender
fora do Brasil (exportação).
CULTIVO - Ato ou processo de cultivar,
tratar o solo para produzir alimentos
vegetais, cuidar do plantio de plantas.
DEJETOS - Aquilo que liberamos ao
usar o banheiro, ou seja, o xixi e o coco.
ECOSSISTEMA - O conjunto de todos
os seres vivos e os elementos não
vivos como o solo, água e ar, que estão
em um mesmo espaço físico.

MAMÍFERO - Grupo de animais que
tem como principal característica
as fêmeas que produzem leite para
alimentar os filhotes.
MATA ATLÂNTICA - É um bioma
brasileiro, um conjunto de vida vegetal
e animal que vivem em um espaço
com condições específicas de solo,
altitude, umidade e clima.
MATÉRIAS VEGETAIS - Material
originado de vegetais, como folhas,
galhos, frutos e flores.
MONOCULTURA - Quando se faz o
cultivo de apenas uma espécie de
planta no mesmo local.

EMALHE - É um aparelho de pesca
que captura os peixes em uma malha
da rede de emalhe, também conhecida
como rede de espera. A rede é de forma
retangular que se estende ao mar nos
pontos de passagem de cardumes.

NÔMADES - Pessoas que vivem
sempre mudando de lugar.

HABITANTES - Indivíduos que moram
(habitam) um determinado espaço,
como as aves que habitam o parque,
ou humanos em uma cidade.

RECURSOS NATURAIS - São os
elementos disponíveis na natureza que
podem ser consumidos, ou utilizados
para atividades humanas, como a água
usada na irrigação e a madeira para
fabricação do papel.

HEMÍPTEROS - Ordem os insetos
conhecidos como percevejos,
barbeiros, baratas d’água, cigarras,
cigarrinhas, pulgões, cochonilhas e
mosca-branca.
HERBÍVORO - Animais que se alimentam
exclusivamente de plantas (folhas, frutos,
caule, raiz ou sementes).
INDUSTRIAL - Relacionado à indústria.
Algo produzido em uma indústria ou
fábrica.
LAVOURA - Espaço de terra onde
se cultiva algum vegetal para
alimentação.

PRAGAS - Planta ou animal que cresce
e se multiplica desordenadamente
prejudicando os demais seres vivos.

RESSECAMENTO - Quando algo sofre
perda de água, seca.
RENDA - Quantidade de dinheiro
recebido.
SERRAPILHEIRA - Camada que fica
em cima do solo formada por folhas
secas, galhos além de flores e frutos.
Importante para manter a umidade e
temperatura do solo, fornece nutrientes
e é o lar de vários animaizinhos.

MATÉRIA-PRIMA - Recursos naturais
utilizados na produção de mercadorias
e/ou outros produtos.

EMEA – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARQUE TANGARÁ / PARQUE ESCOLA

5

