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"Para todas as coisas: dicionário, 

Para que fiquem prontas: paciência ... " 

(Nando Reis, Titãs) 



RESUMO 

Este trabalho constitui uma proposição possível de reconhecimento dos Sintagmas 

Terminológicos nos seguinres domínios científicos: Geociências, Medicina e Direito 

Ambiental. 

Entendemos por Sintagnta Terminológico uma estrutura sintática complexa 

constituída, na sua grande maioria, por Nome+ Adj ou Nome+ prep +Nome cujo conjunto 

expressa um todo de sentido, identificando um conceito próprio das línguas de especialidade. 

Partimos das hipóteses de que (i) a estrutura morfossintática é insuficiente para 

identificar diferenças entre os Sintagmas Terminológicos e (ii) os domínios motivam a 

constituição dos Sintagmas Terminológicos sob o ponto de vista semântico, através de 

categorias semânticas exclusivas - ou não - de cada domínio. 

Trabalhamos com um universo de 459 termos, os quais submetemos a uma análise 

baseada em princípios transformacionais a qual resultou em um conjunto de categorias 

semânticas compartilhadas e/ou exclusivas do domínio analisado. 

Os resultados obtidos confirmaram nossas hipóteses de partida. A análise de uma 

terminologia hi'brida, como a do Direito Ambiental, serviu como comprovação dessas 

hipóteses, uma vez que este domínio, ao se valer de termos de outras áreas do conhecimento, 

sobrepõe uma motivação diferente àquela que o termo apresentava no seu domínio de origem. 



ABSTRACT 

This thesis is a possible proposition to identify Collocations in the following scientific 

domains Geoscience, Medicine and Environmental Law. 

A Collocation, as we see it, is a complex syntactic structure composed, in most cases, 

o f Noun+Adjective or Noun + Preposition + Noun structures, whose entirety expresses a 

totality o f meaning, identifying thus a particular concept o f the terminologies. 

We start from the assumption that (i) the morphosyntactic structure is not enough to 

identify the diferences between Collocations and (ii) the (scientific) domains trigger the 

constitution of the Collocation in a semantic persective, through the semantic categories 

which are exclusive - or not - to each domain. 

We have dealt with a total of 459 terms, all of which have been analysed based on 

tranformational principies. As a result, we got to a group of semantic categories which are 

shared by and/or exclusive to the analysed domain. 

The results ratify our preliminary assumptions. The analysis of a hybrid terminology, 

such as that of Environmental Law, was used to confirm those assumptions: when that 

domain makes use ofterms from other areas, it overlays a different motivation than that hold 

originally by the term in its source domain. 



I POR QUE SINT AGMAS TERMINOLÓGICOS? 

O interesse por este trabalho nasceu de um projeto de pesquisa desenvolvido no 

Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do qual participamos 

de 1990 a 1992 como bolsista de iniciação científica. A pesquisa visava à elaboração de um 

dicionário técnico bilíngüe no domínio das Geociências, pois foi constatada uma enorme 

carência de obras de referência nesta área de conhecimento. 

O trabalho de identificação das entradas que deveriam compor o dicionário era 

dificultado pelo fato de que a grande maioria dos termos apresentava estruturas do tipo: nome 

+ adjetivo ou nome + preposição + nome, este último podendo se desdobrar ainda em nome 

+ adjetivo. Dificultado, dissemos, pois aprendemos que trabalhar com terminologia significa 

enfrentar este problema: os termos de uma ciência apresentam-se, basicamente, como 

estruturas complexas, dificeis de serem identificadas e delimitadas. Muito menos numerosas e 

fáceis de se identificar, são as estruturas ditas simples e compostas, como fratura, dobra, 

sedimentação, seção-tipo, ferromagnesiano, granulometria, mesoscópico. 

As leituras orientadas demonstraram o quanto estas estruturas ocupavam pesquisas, 

pesquisadores e projetos, nos mais diversos domínios científicos, sem uma direção única. A 

delimitação deste tipo de estrutura, que, como afirma Boulanger (1989b ), forma cerca de 80% 

dos termos de uma ciência, é um problema crucial em terminologia. 

Por outro lado, a pesquisa efetuada em dicionários demonstrava uma grande falta de 

critérios para seleção, inclusão, assim como delimitação, dos termos nestas obras. A 
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inquietação com esse problema tomou-se crescente e a necessidade de definir, ou pelo menos, 

de reconhecer estas estruturas através de critérios concretos era emergente. 

Justificada assim a importância e a necessidade de investigações nesta área, 

abraçamos a tarefa com a paixão que só quem já se deixou levar pela magia do mundo das 

palavras conhece. 

A escolha do domínio das Geociências explica-se pela pesquisa anterior e conseqüente 

conhecimento desta área, o que é importante para o trabalho terminológico. 

Quanto à denominação dada às unidades a que nos propusemos a estudar, constatamos 

muitas e diferentes razões propostas e expostas pelos diversos autores consultados para 

designá-las. Preferimos usar o termo sintagma terminológico (ST) para este tipo de unidade 

por considerarmos que se trata de um sintagma, tal como o da língua comum, embora 

lexicalizado nos textos dos domínios técnicos ou científicos. Diferencia-se do sintagma livre, 

o qual tem um caráter fortuito, não apresentando a mesma coesão e dependência entre seus 

elementos constituintes demonstrada pelo sintagma terminológico lexicalizado. 

Como já mencionamos anteriormente, o trabalho com os STs é dificultado pelo fato 

deles apresentarem-se como estruturas complexas. Além dessa, entretanto, há que se 

considerar uma outra dificuldade encontrada no tratamento destes termos: eles se aproximam 

e se confundem com as unidades fraseológicas. Não obstante, diferenciam-se, considerando, 

conforme Gouadec (1994, p.l74-175), que "a terminologia designa objetos e conceitos 

enquanto a fraseologia formula as relações. 'Fazer terminologia' é definir o que os termos 

designam e como eles se comportam; 'fazer fraseologia' é explicar o que as expressões 

significam, para que elas servem e como se comportam." 

No caso especifico desta pesquisa, a identificação e a seleção dos STs parecia como a 

tentativa de responder à velha pergunta, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Isso 

porque, ao mesmo tempo em que objetivávamos estabelecer critérios que auxiliassem a 

identificar os sintagmas terminológicos, se fazia necessário identificá-los, coletando-os no seu 

ambiente: o texto técnico-científico, para poder realizar a pesquisa pretendida. Foi quase 



11 

intuitivamente que levamos a cabo esta tarefa, da mesma forma, aliâs, que a coleta dos termos 

tem sido feita até hoje, ou seja, empiricamente. 

Apesar de não haver uma direção única para a identificação deste tipo de estruturas, 

muitas defmições e critérios de delimitação fornecidos pelos diversos autores pesquisados nos 

ajudaram nesta tarefa. A defmição que resolvemos adotar, como ponto de partida, foi a de 

Boulanger (1989b, p. 360), para quem os sintagmas terminológicos são: "grupo de palavras 

separadas por brancos, sintaticamente ligadas e que identificam uma noção única em um 

determinado domínio do saber1
." Como exemplos destas estruturas no domínio das 

Geociências, poderíamos citar STs como rocha granítica, depósito argiloso, dobras abertas, 

metamorfismo de contato, etc. 

Ainda que pareça um instrumento um tanto empírico, a existência de brancos 

tipográficos é um critério utilizado para a análise dos STs, na medida em que corresponde a 

uma separação facilmente visível. No entanto, o ST constitui um todo de sentido, expressando 

um conceito próprio de um determinado domínio. Conseqüentemente, este critério - a 

existência de brancos tipográficos - é absolutamente insuficiente, permanecendo a pergunta: 

onde estão os limites? Qual é o primeiro e qual é o último branco? 

1 Todos os trechos utilizados neste trabalho, retirados de obras lidas na sua lingua original, tiveram sua tradução 
feita pela autora. 



1 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

A identificação dos STs constitui um dos problemas centrais do trabalho 

terminológico. Isso certamente se deve à diversidade de aspectos que interferem em sua 

constituição. Essa complexidade constitutiva nos faz pensar que, talvez, não seja possível, até 

o momento, delimitâ-los de forma definitiva. Apesar disso, até hoje, os estudiosos de 

terminologia continuam buscando princípios e procedimentos que auxiliem uma identificação 

mais facilitada e, ao mesmo tempo, mais rigorosa dos STs. 

Desse modo, nosso objetivo é o de contribuir para o quadro de orientações voltadas à 

identificação dos Sintagmas Terminológicos - unidades que constituem cerca de 80% das 

terminologias - , buscando, também, procedimentos metodológicos que auxiliem nesse 

reconhecimento. 

A partir destas considerações e da observação dos STs que constituem o nosso corpus, 

assim como das proposições já feitas pelos estudiosos da terminologia com vistas a 

reconhecer ou identificar os STs, chegamos a duas indagações básicas. A primeira delas estâ 

relacionada ao papel da estrutura morfossintática no que diz respeito à identificação dos STs 

de diferentes domínios técnico-científicos. 

Por outro lado, nosso segundo questionamento estâ voltado ao modo de constituição 

dos STs, sob o ponto de vista semântico. Nesse sentido, partimos das afirmações de Sager 

(1994, p.l93), de que: (a) "classes de conceitos desenvolvem-se separadamente para cada 

domínio e são refletidas nas línguas de especialidade"; (b) "haverá, é claro, classes de 
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conceitos gerais compartilhadas por domínios, mas elas também podem ser defmidas 

diferentemente em cada um dos domínios"; (c) "os conceitos são passíveis de classificação, 

algumas classes sendo específicas do domínio". 

Suas afirmações nos interessam na medida em que o autor prevê uma rede de classes 

de conceitos que responde pela organização conceitual de um domínio. Acreditamos que estas 

classes de conceitos, refletindo-se nas línguas de especialidade das diferentes áreas 

cientificas, influenciam a geração de terminologias próprias. Além disso, a afirmativa de que 

as classes de conceitos podem ser exclusivas dos domínios ou compartilhadas por eles e, 

neste último caso, definidas diferentemente para cada domínio, nos leva a imaginar que 

classificações posteriores, mais finas, possibilitem chegar a essas diferenças. 

As posições de Sager (1994) nos instigaram a verificar em que medida o domínio é 

capaz de motivar, semanticamente, a constituição dos STs em língua portuguesa. 

Os questionamentos que acabamos de apresentar nos levam às seguintes hipóteses: 

(i) a estrutura morfossintática não é suficiente para promover a identificação dos STs 

de diferentes domínios técnico-científicos; 

(ii) a criação de STs particulares é motivada por categorias semânticas próprias dos 

diferentes domínios de conhecimento. 

Na busca da comprovação das hipóteses, não contamos com um modelo teórico único, 

mas com uma série de pressupostos e princípios. 

Nosso primeiro princípio está relacionado à afirmação de Guilbert (1970, p.117) de 

que "os sintagmas terminológicos são produto de um mecanismo tranformacional". Partimos 

do pressuposto de que os STs são resultado de um processo transformacional que, 

comportando uma descrição do objeto a ser nomeado, tende a uma formação lingüística 

concisa. A afirmação de Guilbert nos faz utilizar alguns princípios inspirados na teoria 

transformacional de Zellig Harris (1965). Procuramos refazer o percurso transformacional 



14 

que, supomos, tenha gerado os STs, descompactando-os. Tal procedimento visa a expandir a 

seqüência sintagmática com vistas à identificação e ao funcionamento dos STs. 

A noção de motivação é o segundo princípio utilizado neste trabalho. Entendemos 

motivação como a limitação da arbitrariedade do sintagma terminológico. O sintagma 

terminológico consegue realizar esta limitação através da restrição do sentido da base - ou N 

em N + Adj ou ainda N + prep + N - provocada pelo seu determinante - ou Adj em N + Adj 

ou ainda prep + Nem N + prep + N. A descompactação, que mencionamos anteriormente, se 

dá a partir do determinante do ST, com o objetivo de buscar encontrar a motivação para a sua 

constituição. Acreditamos que os domínios técnicos-científicos, pelo conjunto de sua 

natureza, finalidade e metas, desenvolvem grandes categorias conceituais presentes na 

constituição - sob o ponto de vista semântico interno - das suas terminologias. 

A segunda hipótese - de que os domínios, em virtude de seu objeto e de sua estrutura 

conceitual, motivam a constituição dos STs - nos fez analisar, além do domínio das 

Geociências, o da Medicina e o do Direito Ambiental. As Geociências foram utilizadas como 

corpus principal e, por isso, com um número maior de STs repertoriados e analisados. A 

Medicina e o Direito Ambiental, por outro lado, foram utilizados como contraponto, razão 

pela qual trabalhamos com um número menor de STs. 

Nos capítulos 2 e 3, fazemos algumas considerações gerais no que diz respeito à 

natureza da disciplina da terminologia e do objeto central do seu estudo, ou seja, o termo. 

Para tanto, baseamo-nos nas proposições de um integrante da escola canadense de 

terminologia, Guy Rondeau (lntroduction à la Terminologie, 1984) e nas de Maria Teresa 

Cabré (Manual de Terminologia, 1993), uma das mais renomadas estudiosas da teoria da 

terminologia, de um ponto de vista lingüístico. 

A seguir, no capítulo 4, reviSamos diferentes pontos de vista de estudiosos 

interessados na problemática dos STs. Nesse sentido, reunimos propostas relativas à natureza 

e ao funcionamento de unidades complexas em terminologia. A nossa proposição de análise, 

assim como um detalhamento dos princípios teóricos que nortearam esta pesquisa, são 

apresentados no capítulo 5 que, além dos princípios gerais, apresenta os princípios 

transformacionais. Nesta última situação, fazemos um apanhado geral da teoria 
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transformacional de Zellig Harris (1965), que norteou os procedimentos de anâlise. No 

capítulo 6, descrevemos os conceitos operacionais e os procedimentos de anâlise. Antes, 

porém, justificamos a natureza e a representatividade das fontes documentais que permitiram 

a constituição e a configuração do corpus de cada domínio analisado, tendo em vista a 

preocupação que sua organização conceitual motiva a constituição dos STs. No capítulo 7, 

procuramos demonstrar a anâlise de cada domínio, apresentando as fichas terminológicas dos 

STs, as quais fazem parte do procedimento metodológico do trabalho terminológico, 

juntamente com as categorias semânticas neles identificadas. Nas fichas, apresentamos os 

contextos de onde os STs foram extraídos- exclusivamente para o domínio das Geociências

, a definição, o verbo relaciona! e a descompactação dos STs- para todos os domínios. No 

capítulo 8, apresentamos nossos resultados e considerações. 



2 TERMINOLOGIA: LÍNGUA DE ESPECIALIDADE 

Terminologia é um termo empregado não só em relação à disciplina que trata das 

unidades lexicais do texto científico ou técnico, mas também em relação ao conjunto de 

termos pertencentes a um domínio de especialidade. Por vezes, também, designa-se 

terminologia cada um dos itens lexicais de um domínio. 

Enquanto disciplina, a terminologia tem como objeto "o estudo e a compilação de 

termos especializados" (Cabré, 1993, p.21). Cabré também afirma que o interesse pela 

terminologia nasce da prática; de uma necessidade de organizar os termos, produto de uma 

enorme proliferação de conceitos ou noções no meio técnico e científico. 

Segundo Rondeau (1984, p.ll), "a terminologia liga-se à semântica lexical, ou 

lexicologia, pois os termos estão sujeitos aos fatos da língua assim como as outras unidades 

lexicais pertencentes ao léxico comum. A terminologia liga-se também à sintaxe, pois as 

unidades terminológicas são freqüentemente sintagmáticas e podem ter um grau considerável 

de complexidade". 

Na verdade, a lexicologia e a terminologia atuam em ambientes que se aproximam e 

se afastam, dependendo do domínio em questão. A lexicologia trabalha com a língua comum; 

a terminologia, com a de especialidade. A questão é: existe uma fronteira que separe o léxico 

comwn e o especializado? Hoje se sabe que não existe uma fronteira rígida entre os dois. 

Tanto é assim que a língua de especialidade faz uso de palavras da língua comum para 

constituir termos, e.g. dobra competente, água juvenil, cotovelo de captura, etc. 
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É interessante observar, porém, que o inverso também ocorre. Alguns termos, 

específicos da língua de especialidade, passam, com o tempo, a integrar o léxico comum. Isto 

se deve à popularidade adquirida pelo objeto que eles designam junto à comunidade em geral. 

Como exemplo, poderíamos citar lentes de contato. 

É importante notar, além disso, que uma palavra ou um sintagma adquirem estatuto de 

termo pela sua inserção na língua de especialidade de domínio. É no domínio das Geociências 

que dobra, por exemplo, vai remeter, especificamente, a uma camada da crosta terrestre que 

sofreu um encurvamento provocado por forças internas. 

Segundo Cabré (1993, p.88), "a pragmática é o aspecto que melhor permite diferenciar 

os termos das palavras. Pragmaticamente, termos e palavras distinguem-se: (i) por seus 

usuários; (ii) pelas situações em que os utilizamos; (iii) pela temática que veiculam; (iv) pelo 

tipo de textos em que aparecem". E, para a autora, isto não é válido somente para os termos, 

mas também para os fraseologismos, considerados em linhas gerais, como expressões 

estereotipadas próprias de cada área de conhecimento. 

Apesar de não haver uma fronteira rígida separando a língua de especialidade da 

língua comum e de verificarmos um certo fluxo de unidades lexicais de uma para a outra, é 

possível distinguir três ambientes: língua geral (LG), língua comum (LC) e língua de 

especialidade (LE), tal como propõe Cabré (1993). A primeira seria a língua em termos 

virtuais, anterior à qualquer realização. A segunda incluiria o léxico comum e o grande 

conjunto de regras (fonológicas, morfológicas, sintáticas) que todos os falantes dominam. A 

terceira é onde se situam as comunicações técnico-cientificas. Poderíamos assim 

esquematizar estes três ambientes: 



LG 

LEI 

LC 

Len 

Língua Geral 
Língua Comum 

LE2 

Língua de Especialidade 
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LE3 

Dessa forma, podemos verificar que a língua geral engloba as outras duas (LC e LE) e 

que as diferentes LEs sempre vão compartilhar com a LC não só as regras gramaticais a que 

as unidades lexicais estão sujeitas, mas também grande parte do acervo do léxico comum. 

Além disso, por vezes, veremos que duas (ou mais) LEs (como LE2 e LE3) também 

compartilham alguns termos. 

Picht e Draskau (apud Cabré, 1993, p.143) estabelecem uma série de características 

comuns à língua de especialidade: "(i) o caráter monofuncional que manifesta, pois é usada 

em um contexto social específico e com propósitos comunicativos; (ii) o número restrito de 

usuários que a utiliza; (iii) sua aquisição voluntária e (iv) a autonomia que apresenta em 

relação à língua geral, pois suas mudanças não afetam a LG". 

Rondeau (1984, p.29) leva em consideração a forma externa e a forma interna da LE. 

Com relação às características da forma externa, o autor enfatiza: "(i) a preponderância da 

língua escrita em relação à língua oral e, por conseguinte, as variantes fonológicas sendo de 

pouca importância". É isso que produz o que em inglês se chama de international words 

(palavras internacionais), caracterizadas por uma forma gráfica bastante semelhante, não 

importando a língua nas quais elas são usadas, mesmo que estas línguas dêem a estes termos 
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formas sonoras diferentes. Por exemplo: rock (ing.), roca (esp.), rochas (port.), roche (fr.) e 

"(ii) o freqüente recurso à ilustração, como: desenhos, gráficos, esquemas, etc." 

Quanto a sua forma interna, a LE pode ser considerada, segundo Rondeau (1984, 

p.28), sob o ponto de vista do plano textual e do plano lexical. O plano textual identifica-se 

com a configuração global da mensagem, o que nos faz distinguir um texto jornalístico de um 

texto médico. Além disso, podemos ressaltar características relativas ao seu aspecto sintático: 

"(i) a concisão: a frase do texto técnico-científico vai diretamente ao ponto; (ii) a precisão; 

(iii) a impessoalidade." Vale notar que estas características refletem-se no plano lexical, ou 

seja, as unidades terminológicas tendem à concisão e à precisão. Podemos observar uma 

tendência à redução, truncação, abreviatura (siglas). Por outro lado, uma tendência a procurar 

uma transparência da unidade terminológica o que, por conseqüência, provoca o recurso ao 

sintagma e, às vezes, à perífrase definitória. 

Ainda no plano lexical, podemos afirmar que determinadas estruturas e categorias 

aparecem mais freqüentemente nos textos especializados do que nos comuns: "(i) estruturas 

morfológicas compostas por afixos greco-latinos" (anticlinal, epigenético ); "(ii) sinapsias ou 

unidades sintagmáticas" (água subterrânea, grau de metamorfismo); "(iii) siglas, símbolos e 

empréstimos especializados" (Ma, Rba7, Sra7, Si02, rifteamento ); "(iv) nominalizações a partir 

de verbos" (sedimentação, concentração) e "(v) frases muito curtas e pouca subordinação 

complexa" (Cabré, 1993, p.l53). 

Vale ressaltar o comentário da mesma autora sobre a aquisição das estruturas das LE 

pelos seus usuários: "cada texto técnico-científico pode apresentar uma terminologia, uma 

sintaxe e uma fraseologia mais ou menos diferenciada daquela da língua comum" (Cabré, 

1993, p.164-166). Não aprendemos as regras de elaboração dos documentos especializados, 

portanto, espontaneamente como aprendemos a língua comum. 

Ao contrário da relativa precisão com que podemos configurar os usuários da LE em 

relação ao seu modo de aquisição e difusão, as situações em que é utilizada, sua temática, 

suas peculiaridades sintáticas e estruturais, defmir os limites da sua unidade básica, o termo, 

constitui-se, ainda, uma das maiores problemáticas dos estudos terminológicos e da sua 
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prática. A seguir, abordaremos as características do termo, assim como questões relativas à 

sua identificação e seleção no texto técnico-científico. 



3 TERMO: A UNIDADE LEXICAL TERMINOLÓGICA 

O termo, unidade lexical básica de uma terminologia, é também o objeto central da 

disciplina terminológica. É um signo lingüístico, como definido por Saussure: unidade 

lingüística constituída de um significante e de um significado. Entretanto, como faz parte de 

uma língua de especialidade, e, sendo a dupla face do signo lingüístico, recebe uma 

terminologia toda própria. Usamos denominação para o significante e noção para o 

significado. 

Para Cabré (1993), trata-se de denominação e conceito. A autora vai um pouco mais 

além e afirma que o termo revela-se como unidade sígnica que pode ser analisada 

lingüisticamente a partir de três pontos de vista diferentes: (i) formal: a denominação, ou 

seja, conjunto fonológico suscetível de ser articulado foneticamente com uma estrutura 

interna de morfemas, (ii) semântico: o conceito, ou unidade de referência a uma realidade 

cujo significado pode ser descrito como um conjunto de traços distintivos e (iii) funcional: a 

categoria e a distribuição, o que equivale a dizer unidade distribucional que requer um 

determinado ambiente lingüístico, e que no discurso encontra-se freqüentemente combinado 

com outros termos específicos (a fraseologia). 

Cumpre ressaltar que, sob o aspecto semântico, a porção conceitual do termo define-se 

pela relação a um conjunto de significados pertencentes ao mesmo domínio. Sob o ponto de 

vista sintático, as denominações permitem representar os conceitos de uma determinada 

disciplina, uma ciência, etc. 
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Além disso, para cada conceito existe, teoricamente, uma denominação e somente 

uma. Essa, contudo, é uma situação ideal mas não real, pois, por vezes, coocorrem no interior 

de uma mesma língua, até mesmo pela falta de normalização, diversas denominações 

diferentes para um mesmo conceito, aparecendo situações de sinonímia. Em medicina, por 

exemplo, encontramos para o mesmo conceito: Síndrome de Down, Trissomia do 21 ou ainda, 

popularmente, mongolismo. Há que se considerar, portanto, o termo e sua(s) variante(s). 

Segundo Faulstich (1995, p.4) "o especialista precisa observar (i) o termo e as variantes nas 

dimensões oral e escrita, (ii) as ocorrências do termo na estratificação vertical e horizontal da 

língua, (iii) a interação entre usuários de terminologias e (iv) a dimensão discursiva do termo 

(usado em discurso cientifico, em discurso técnico, em discurso de vulgarização científica, 

em discurso jornalístico de língua de especialidade, em discursos que registram linguagens 

especiais." 

Por outro lado, a noção de conceito é, de maneira geral, uma representação abstrata 

composta de um conjunto de traços comuns essenciais a um grupo de entidades (objetos ou 

idéias). Segundo Rondeau (1984), entre os traços comuns essenciais pode-se encontrar um, 

outro, ou o conjunto dos três elementos seguintes: forma, função e natureza. Se tomarmos 

como exemplo curva acumulativa, verificaremos que, quanto à natureza, trata-se de um 

gráfico; com relação à forma, vai normalmente representar uma curva, seja ela ascendente ou 

descendente; quanto à função, trata-se de representação gráfica muito utilizada em 

sedimentologia, para representar os resultados da análise mecânica'. 

No plano lexical, Cabré (1993) agrupa os termos segundo quatro aspectos básicos: 

forma, função, significado e procedência. Com relação à forma, os termos, bem como as 

palavras, podem ser simples, compostos ou complexos. Os últimos seriam os sintagmas 

terminológicos. Sobre eles, ela diz que são regidos pelas mesmas regras combinatórias dos 

sintagmas livres; aparentemente, não se distinguem por nenhum traço formal específico. 

1 "Num sistema de coordenadas, marcam-se, nas abcissas, a escala granulométrica, em logaritimos, e nas 
coordenadas, as porcentagens acumuladas (escala aritmética), geralmente em função do peso" (LEINZ, 
LEONARDOS, 1982, p.49). 
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Vale lembrar que, em língua portuguesa, a formação de itens lexicais se dá, 

basicamente, através de dois processos: derivação e composição. O primeiro forma unidades 

a partir de um radical e um ou dois afixos. O segundo, a partir de dois ou mais radicais. A 

composição pode-se dar através de dois procedimentos: aglutinação e justaposição. Na 

aglutinação, os radicais podem perder alguns elementos fonéticos, como, por exemplo, em 

boca e aberto, que vão gerar boquiaberto ou mono e corda, que geram monocórdio. Na 

justaposição, as unidades associadas conservam suas individualidades, por exemplo: sempre

viva, passatempo, fim de semana. É importante ressaltar que o emprego do hífen é uma 

simples convenção ortográfica, pois, como pôde ser visto, as unidades justapostas podem vir 

(i) unidas por hífen, (ii) sem nenhuma marca divisória ou ainda (iii) com sua autonomia 

gráfica preservada. No caso das unidades compostas, ocorre muito mais a aglutinação do que 

a justaposição. Quando ocorre, é uma justaposição "tensa", onde os "brancos tipográficos" 

são, muitas vezes, preenchidos por hífens, como por exemplo, em fim de semana, que é 

grafado, por vezes, fim-de-semana, tamanha a tensão entre os seus elementos constituintes. 

As unidades complexas, por outro lado, ocorrem apenas através da justaposição. Reúnem 

unidades já lexicalizadas e outras, em processo de lexicalização, sempre com "brancos 

tipográficos" e raramente com hífen. 

De acordo com o segundo aspecto da classificação de Cabré (1993), a função, 

podemos ter: nomes, adjetivos, verbos e advérbios, sendo que os nomes têm uma 

preponderância desproporcional em relação às outras categorias. Do ponto de vista do 

significado, os termos podem-se classificar segundo a classe de conceitos que denominam. 

Assim, a autora estabelece quatro grandes classes conceituais: objetos ou entidades (nomes), 

processos, operações, ações (verbos, nominalizações de verbos), propriedades, estados, 

qualidades (adjetivos) e relações (adjetivos, verbos). Com relação a sua procedência 

lingüística, os termos podem ter sidos criados ou construídos por aplicação de regras da sua 

própria língua ou tomados de empréstimo de outro língua. 

Da mesma forma, Rondeau (1984, p.19-20) agrupa os termos segundo seu modo de 

constituição. Segundo ele, o termo, "forma lingüística especializada que representa um 

conceito definido no interior de um domínio particular, tem sua origem (i) na especialização 

de um termo da língua comum" (e.g.: competente, camada capaz não só de soerguer o próprio 

peso, como de toda rocha sobrejacente durante o dobramento); "(ii) na criação neológica, a 
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partir de raízes de línguas anciãs" (e.g.: biólito, rocha sedimentar formada por restos de 

organismos); "(iii) a partir de diferentes elementos das línguas contemporâneas: aglutinação, 

justaposição, derivação", (blocodiagrama, braquianticlinal) etc. ou ainda "(iv) no recurso a 

formas perifrásticas ou sintagmáticas mais ou menos complexas" (e.g.:falha inversa, escarpa 

de linha de falha, migração capilar da água, terraço edificado pelas ondas )2
• 

Diante da variedade de componentes que integram uma unidade lexical, podemos 

verificar o predomínio de nomes e de sintagmas e, mesmo com as restrições sintáticas e 

semânticas apresentadas, os critérios para a identificação e a seleção dos termos permanecem 

cercados de contra-exemplos. A problemática do seu reconhecimento toma-se ainda maior 

quando lidamos com formas sintagmáticas como as apresentadas no fmal do parágrafo 

anterior. Tratam-se de termos cuja forma sintagmática chega a confundir-se com a sua própria 

defmição. 

O termo simples, por um lado, pode ser facilmente reconhecido em função da sua 

forma (estrutura simples) e do seu lugar no sistema conceitual do domínio que se está 

tratando; o termos composto e complexo, por outro lado, apesar de apresentar forma 

característica (estrutura complexa) e de estar situado em um ponto específico do sistema 

conceitual de um domínio, oferece dificuldade com relação ao estabelecimento de limites. 

A identificação e seleção dos STs, visando quer a tradução, quer a produção de 

glossários terminológicos é, portanto, um trabalho extremamente complexo. Nesse sentido, é 

importante relembrar a inexistência de fronteiras rígidas entre a língua geral e a de 

especialidade. Por essa razão, podemos encontrar em um texto de LE as seguintes formas 

lingüísticas (dentro das categorias substantivo, verbo ou adjetivo): "(i) palavras simples 

pertencentes à língua comum; (ii) expressões sintagmáticas pertencentes à língua comum 

(exclusivamente da língua comum ou pertencente às duas línguas ao mesmo tempo: LC e 

LE); (iii) grupamentos sintagmáticos do discurso pertencentes à língua de especialidade e (iv) 

os termos simples" (Rondeau: 1984, p.78). 

2 Os exemplos utilizados neste capítulo foram retirados do Glossário Geológico de Leinz e Leonardos (1982). 
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Segundo o autor, a primeira e a última formas não representam dificuldades do ponto 

de vista da identificação ou da seleção; a segunda e a terceira comportam problemas tanto de 

identificação quanto de seleção, sobretudo pela dificuldade de estabelecer os limites, o início 

e o fim dos STs. 

Cabré (1993, p.l77) afirma ser dificil "diferenciar sintagmas livres de sintagmas 

terminológicos; e igualmente não é nada fácil delimitar com exatidão o segmento que 

corresponde a um sintagma terminológico, já que a forma de um termo sintagmático pode 

chegar a coincidir, como já dissemos, até mesmo com sua própria descrição ( e.g. migração 

capilar da água, terraço edificado pelas ondas)". 

Segundo Rondeau (1984), podemos distinguir os sintagmas terminológicos e outros, 

do discurso, através de dois critérios básicos: 

I) um critério de ordem semântica: em um sintagma terminológico, os elementos não 

possuem valor semântico autônomo. Se suprimirmos uma parte do sintagma, não é o conceito 

daquela parte apenas que perdemos, mas o conceito total ( e.g. corpo granítico). 

2) um critério de ordem documental: um sintagma terminológico deve, a menos que se 

trate de um neologismo, aparecer em mais de um texto (de um mesmo domínio) técnico

científico, ou ainda em obras lexicográficas. 

Cabré (1994, p.304-305) sugere uma série de testes que, quando aplicados a uma 

combinação léxica, podem indicar se se trata de uma simples combinação de termos ou uma 

unidade terminológica única: 

(a) o fato de que um conjunto se organize lexicalmente em tomo de uma base única: o 

conjunto organiza-se em tomo da base; 

(b) impossibilidade de inserir outros elementos lingüísticos no interior do ST; 

(c) o fato de não poder complementar separadamente nenhuma das partes do conjunto; 

( d) o fato de poder substituir o conjunto por um sinônimo; 

(e) o fato de possuir um antônimo na mesma especialidade; 
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(f) a freqüência com que o mesmo ST aparece nos textos de uma determinada 

especialidade; 

(g) o fato de que, em outras línguas, o ST em questão seja apenas uma unidade 

lexemática; 

(h) o fato de que o significado do conjunto não seja deduzível do significado dos 

elementos que o formam. 

Nosso objetivo, então, através dos conceitos expostos neste e no capítulo anterior, foi 

fornecer um panorama desta disciplina, a terminologia, assim como do seu principal objeto de 

estudo, o termo. Entendemos que não se trata de tarefa simples aquela da identificação e 

seleção da unidade terminológica. Procuraremos contribuir para o quadro de orientações 

voltadas à identificação dos Sintagmas Terminológicos. Para tanto, começaremos por 

apresentar uma revisão dos estudos de alguns autores que focalizam a problemática destas 

estruturas complexas. 



4 REVISÃO BffiLIOGRÁFICA 

Reunimos aqui uma série de estudiosos preocupados com estas unidades complexas 

que denominamos Sintagmas Terminológicos, com o objetivo de aprofundar um pouco mais a 

discussão sobre a problemática do reconhecimento desses sintagmas. 

Primeiramente, verificamos que, de maneira geral, há consenso entre os pesquisadores 

no que diz respeito à importância dos STs, bem como ao lugar que ocupam no cenário da 

terminologia. Segundo Guilbert (1970, p.ll6), esses tipos de unidades "são abundantemente 

representadas em todos os glossários científicos e técnicos; sua flexibilidade é um meio 

particularmente cômodo para criar uma nova terminologia bem adaptada à necessidade de 

designar uma experiência nova a partir de uma experiência conhecida". 

Benveniste (1989, p.l77) considera que "todos os vocabulários técnicos recorrem a 

eles e o fazem com maior facilidade já que somente eles permitem a especificação detalhada 

do designado, e a classificação das séries por seu traço distintivo". Boulanger (1989a, p.361), 

por outro lado, ressalta a sua importância numérica, estimando que os STs "perfazem 80% 

dos termos nas línguas de especialidade". 

Da mesma forma, Cabré (1993, p.303) afirma que a "sintagmatização é um dos 

recursos mais utilizados para criar novas unidades terminológicas transparentes; elas 

representam um dos recursos com maiores possibilidades de êxito no que diz respeito à 

aceitação social imediata do termo". Sem dúvida, a transparência que por vezes se atinge com 

urna denominação de caráter sintagmático faz dos STs termos facilmente aceitos na 

comunidade na qual serão utilizados. Embora não desconsideremos a opacidade que alguns 
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STs apresentam, como, por exemplo, os epônimos no domínio da Medicina. Comparem-se os 

STs Cólica renal e Doença de Chagas. Parece-nos que o primeiro exemplo apresenta uma 

transparência que provavelmente permitiu que se identificasse o distúrbio - sua localização, 

por exemplo - desde a primeira vez em que foi utilizado; o segundo exemplo, entretanto, 

revela uma opacidade que somente o recurso a sua definição pode desfazer. 

Com relação à natureza dos STs, podemos perceber que os estudiosos também têm 

opiniões semelhantes. Todos concordam que os STs diferenciam-se dos sintagmas livres, de 

caráter ocasional e sem um referente único em um domínio científico. Benveniste (1989, 

p.175) propõe o termo sinapsia, do grego junção, conexão, coleção de coisas juntas para os 

STs, defmindo-os como "grupo inteiro de lexemas que se ligam por diversos procedimentos e 

que formam uma designação constante e fixa". Para Boulanger (1989a, p.360), são um "grupo 

de palavras separadas por brancos, sintaticamente ligadas e que identificam uma noção única 

em um determinado domínio do saber". Esta, como já dissemos, foi a defmição que 

utilizamos como ponto de partida para a constituição do corpus das Geociências, que 

analisamos. Segundo Guilbert (1970, p.116), trata-se de uma "seqüência de signos 'disjuntos' 

que constituem uma unidade de significação permanente". Rondeau (1984, p.78) os opõe aos 

hapax, grupamento ocasional entre dois termos, e afirma que o sintagma terminológico 

lexicalizado "é constituído por uma coesão semântica muito forte e permanente". 

Cumpre ressaltar que, apesar do ST apresentar o que Boulanger (1989a, p.360) chama 

de "brancos tipográficos", na verdade, é como se eles não existissem, pois o ST funciona, 

tanto paradigmática quanto sintagmaticamente da mesma forma que as unidades que não 

apresentam os "brancos tipográficos". 

A partir das considerações anteriores, podemos verificar que o traço mais marcante 

dos STs reside, por um lado, no seu caráter constante e permanente e, por outro, na sua 

coesão semântica, aspectos que os distinguem dos sintagmas livres. Comparem-se os 

sintagmas turfa conformada e turfa solta, ambos de estrutura N + Adj, encontrados no 

seguinte contexto: 

"A produção de turfa conformada, em vez de turfa solta, é recomendável para os 
depósitos do litoral do Nordeste, principalmente porque: (1) a insolação direta e forte 
atuando sobre a matéria turfácea causa uma desagregação excessiva das partículas, 
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produzindo uma grande quantidade de fmos e ultrafinos (poeira). Isto resulta em 
grandes perdas pela ação do vento a das chuvas torrenciais. Além de constituir uma 
agressão ao ambiente, esta poeira representa um perigo constante de combustão 
instanânea e (2) a elevada superfície dos tarugos acelera a secagem e aumenta dessa 
forma a produção por tempo." (Lenz, 1984, p. 116) 

Trata-se, no primeiro caso, de um sintagma terminológico, ou seja, turfa conformada 

não é um grupamento ocasional entre dois termos, mas sim um grupamento coeso, forte e 

permanente. É necessário, para que possamos observar melhor este fato, que entendamos o 

significado deste ST. A turfa corresponde a um estágio anterior à formação do carvão e, 

depois de extraída, pode sofrer processo de conformação ao não. Podemos citar três exemplos 

de conformação: briquetagem, extrudação e peletização. Todos estes processos visam a 

compactar a turfa, isto é, um processo contrário aquele que a deixa solta. É importante notar 

que os termos utilizados para a turfa que sofreu conformação e para a que não passou por este 

processo são: turfa conformada e turfa não conformada, e não turfa solta. Este fato pode ser 

observado, no mesmo artigo, alguns parágrafos a frente: 

"A nosso ver, há estas opções para o consumo de turfa no Nordeste: 
a) turfa conformada (extrudada, peletizada ou briquetada), com teores de até 20% de 
umidade e até 30% de cinzas, b.s.; 
b) turfa não conformada, com teores de até 20% de umidade e de até 30% de cinzas, 
b.s.; 
c) turfa não conformada, com teores de até 20% de umidade e de até 50% de cinzas, 
b.s. e 
d) turfa peletizada ou extrudada, com teores de umidade de até 20% e de cinzas de até 
5/1 0% b.s." (Lenz, 1984, p. 118) 

Podemos notar, assim, que o segundo sintagma, turfa solta, possui um caráter 

ocasional, não constituindo um termo reconhecido pela comunidade científica deste domínio. 

Podemos pressupor que este sintagma foi utilizado apenas para fazer uma oposição mais clara 

ao termo turfa conformada. 

O outro traço característico que os estudiosos ressaltam é a coesão semântica 

apresentada pelos STs e, conseqüentemente, o fato deles identificarem um conceito único em 

um domínio científico. Esta coesão - da qual resulta o conceito único - revela uma relação de 

dependência entre os elementos envolvidos no ST. Turfa, dentro do sistema conceitual das 

Geociências, apresenta uma certa autonomia e, certamente, um especialista do domínio 
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identificaria seu referente assim que se deparasse com o termo. Conformada, ao contrário, 

depende de turfa e estabelece com ela uma coesão forte, designando um conceito único no 

domínio das Geociências. 

Da mesma forma como observamos o que a literatura da terminologia apresenta com 

relação à natureza dos STs, verificamos, também, uma preocupação no que se refere à sua 

estrutura e comportamento. Segundo Guilbert (1970, p.116), o ST é "uma unidade do léxico 

apta a funcionar em uma frase segundo as mesmas relações sintagmáticas e paradigmáticas 

que a unidade chamada palavra". De acordo com o autor, a estrutura da unidade sináptica é do 

tipo binário: elemento base + segundo elemento, cada um destes elementos podendo ser 

simples ou complexo. Embora se verifique uma progressão na complexidade do composto 

sintagmático, esta se realiza de forma a privilegiar a estrutura binária da formação 

sintagmática. Com a mesma preocupação, Boulanger (1989a) divide os STs em simples: 

binários e complexos: derivados de uma estrutura modelo elementar por intermédio de uma 

expansão determinativa. 

Também levando em consideração a estrutura e o comportamento das sinapsias, 

Benveniste (1989, p.175-176) afirma que elas podem apresentar as seguintes características: 

"(i) natureza sintática, e não morfológica, de ligação entre os constituintes; (ii) o emprego de 

preposições para esse efeito, principalmente de e com; (iii) a ordem dos membros: 

determinado + determinante; (iv) sua forma lexical plena, e a livre escolha de qualquer 

substantivo ou adjetivo; (v) a ausência de artigo antes do determinante e (vi) a possibilidade 

de expansão de um ou outro membro". 

Tendo como base as observações anteriores, verificamos que a estrutura elementar do 

ST é, sem dúvida, binária, como pode ser observado em inúmeros exemplos nas Geociências, 

por exemplo: corpo mineralizado, rocha ca/cárea, metamorfismo termal, Sensoriamento 

remoto, etc. Este tipo de estrutura pode-se constituir sem ou com o auxílio de uma 

preposição e sem artigo antes do determinante: corpo de arenito, metamorfismo de contato, 

grau de metamorfismo, etc. Em qualquer um dos casos, entretanto, a ordem dos membros vai 

ser sempre a mesma: determinado + determinante. 
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Além das características sintagmáticas, vale ressaltar a flexibilidade paradigmática dos 

STs, o que faz deles a estrutura ideal para a constituição de nomenclaturas. Este fato pode ser 

observado na organização de um determinado item de um domínio. Nas Geociências, por 

exemplo, é a flexibilidade paradigmática dos STs que permite classificar os tipos de rochas de 

acordo com a sua origem: rocha sedimentar, rocha ígnea, rocha metamórfica; ou de acordo 

com a sua composição química: rocha ácida, rocha básica, rocha neutra, rocha ultrabásica, 

etc. A estrutura que os STs apresentam permite, assim, organizar os elementos de uma ciência 

na medida em que possibilita agrupar conceitos afms. 

Com relação aos membros constituintes dos STs, verificamos uma preocupação, entre 

os estudiosos, no sentido de estabelecer o elemento base do ST, assim como o modo de 

organização da base e de suas ligações com os outros elementos constituintes do ST. Phal 

(1970, p.96) propõe classificar as palavras simples (de um só termo) em palavras-núcleo: as 

mais aptas a formar associações por atração que elas exercem sobre as outras; e palavras

satélites: aquelas que ficam na órbita sintagmática de uma palavra-núcleo. Assim, duas 

hipóteses são por ele concebidas: "(i) as relações entre palavras-núcleo e palavras-satélites 

têm um forte caráter de necessidade e são irreversíveis; ou (ii) as relações entre palavras

núcleo e palavras-satélites têm apenas um fraco caráter de necessidade e são reversíveis (cada 

palavra-núcleo podendo tomar-se o satélite de uma palavra mais atrativa que ela)". Nesse 

sentido, Cabré (1993) afirma que os STs são formados por uma combinação de palavras que 

segue uma determinada estrutura sintática: elas formam conjuntos que se organizam 

lexicalmente em tomo de uma base única, e.g.: memória de acesso aleatório, unidade central 

de processo. 

Ao observarmos a proposta de Phal (1970), baseada em palavras-núcleo e palavras

satélite, verificamos a sua adequação ao considerarmos bases bastante abrangentes tais como 

ângulo, composição, conjunto, corpo, estrutura, fase, grau, nível, processo, seção, seqüência, 

sistema. Estas bases poderiam ser consideradas palavras-núcleo que necessitariam de um 

elemento especificador para que passassem a integrar o sistema conceitual de um domínio 

como o das Geociências, por exemplo. Por outro lado, bases tais como clivagem, facies, 

feldspato, gnaisse, granito, intrusão, magmatismo, metamorfismo, quartzo, sedimento e 

sensoriamento não funcionariam como palavras-núcleo, por não possuírem este "poder 

atrativo" mencionado anteriormente. Como explicaríamos, então, o fato delas consituírem 



32 

STs (na qualidade de bases)? Acreditamos que os STs organizem-se a partir de uma base 

única, como afirma Cabré (1993), mas que independe de um "poder atrativo" para gerar estas 

unidades terminológicas. Depende, isto sim, de um determinante terminológico, que vai 

provocar na base uma especialização por restrição de sentido. 

Muitos estudiosos da terminologia sugerem uma tipologia de combinação dos 

elementos envolvidos na formação destas estruturas sintagmáticas. As tipologias apontam 

para o fato de que a sua formação, do ponto de vista sintático, assemelha-se, em grande parte, 

à formação das lexias compostas e complexas na língua comum. Parece-nos, entretanto, que a 

formação sintática dos STs, apesar de ter sido um estudo necessário, não é suficiente para 

diferenciá-los, mostrar as suas peculiaridades enquanto formações sintagmáticas permanentes 

e coesas. Citaremos, porém, algumas das tipologias apresentadas pelos pesquisadores: 

Pavel (1993, p.70) lista as seguintes estruturas, com diferentes tipos de bases, como 

sendo as principais classes de combinação sintagmática: 

Base Nominal Base Adjetivai Base verbal 

1. base + N/SN, 1. N/SN +base (+Adj.), 1. base+ N/SN, 

2. N/SN + base, 2. Adv. +base (+Adj.), 2. N/SN + base, 

3. base+ Adj., 3. base+ V/SV 3. base+ Adv (+Adj.) 

4. Adj. + base, 

5. base+ V/SV, 

6. V/SV +base 

Na tipologia de Pavel (1993), podemos notar uma preocupação em discriminar os 

tipos de base ou núcleo dos sintagmas. Faltam-nos exemplos, entretanto, para melhor 

compreender algumas tipologias, como por exemplo, V/SV +base (verbo ou sintagma verbal 

+ base nominal?). Muitas delas, além disso, parecem ser características da língua com a qual 

a pesquisadora está trabalhando, ou o francês, sendo dificil transpor o exemplo para a língua 

portuguesa: Adj. + base. Não é possível, dessa forma, fazermos generalizações ou mesmo 

usar estas tipologias como critério de reconhecimento dos STs. 
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Guilbert (1970, p.117), também apresenta alguns modelos de combinação de 

elementos simples: 

1) nome+ adjetivo: tension artérielle 

2) adjetivo+ nome: haute tension 

3) nome+ nome: dictionnaire Larousse 

4) nome+ preposição+ nome: modulation defrequénce 

5) nome + preposição + verbo: machine à laver 

6) nome+ preposição+ pré-determinante+ nome: ministere de l'air 

Roberts (1993, p.38), com base em diversos estudiosos, apresenta dois conjuntos de 

tipologias: 

I. Estruturas sintagmáticas gramaticais e lexicais: 

Gramaticais Lexicais 

1. N + prep.; 1. V + creationlactivation + N; 

2. N +to+ infmitive; 2. V + eradication + N; 

3. N + that clause; 3. Adj . + N; 

4. Prep. + N; 4. N +V; 

5. Adj. e prep.; 5. N + of+ N; 

6. Adj. Predicative +to infmitive; 6. Adv. e Adj.; 

7. Adj. Predicative + that clause; 7. V+ adj .; 

8. English verb patterns. 

II. Combinação característica de duas palavras em uma estrutura sintagmática: 

a) subs. + adj. (epíteto); 

b) subs. + verbo; 

c) verbo + subs. (objeto); 

d) verbo+ adv.; 

e) adj. + adv.; 

f) subs. + (prep.) + subs. 

Assim como nas tipologias de Pavel (1993), algumas daquelas propostas por Guilbert 

(1970) e por Roberts (1993) também se aplicam somente à língua francesa ou à inglesa. 
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Embora haja interesse na descrição das tipologias, ao que parece, os modelos não permitem ir 

além da descrição morfossintática dos STs em uma determinada língua. Há uma identificação, 

inclusive, das tipologias da língua comum com aquelas da língua de especialidade, o que não 

permite considerações mais específicas sobre domínios particulares. 

Apesar do consenso com relação à natureza, à estrutura e ao comportamento dos STs, 

e mesmo com relação à problemática da sua identificação, o reconhecimento pragmático 

destas unidades terminológicas, como já dissemos, permanece cercado de questionamentos. É 

importante observar, também, que, de maneira geral, há uma tendência de privilegiar os 

aspectos mofossintáticos dos STs, ainda que se faça menção aos aspectos da coesão e da 

concisão. Acreditamos, entretanto, que o reconhecimento destas unidades passa pela 

compreesão e do seu processo semântico de constituição. 

Nesse sentido, podemos notar que o critério proposto por muitos estudiosos para a 

identificação dos STs é de ordem semântica, além de verificarmos algumas observações 

relacionadas aos usuários das terminologias. Guilbert (1970), por exemplo, não acredita em 

critérios decisivos para a determinação de uma unidade sináptica. Entretanto, considera um 

critério seguro o reconhecimento do caráter único e constante do significado nestas estruturas. 

Por outro lado, a univocidade do conceito é o resultado da prática dos especialistas em uma 

determinada área de especialidade. Boulanger (1989, p.523) acrescenta: "a presença da 

expansão determinativa é obrigatória e necessária para exprimir o caráter semântico que 

circunscreve completamente o objeto e o hierarquiza em relação aos outros que compartilham 

a mesma esfera nocional". Tremblay (1986) considera que, na falta de critérios formais 

decisivos, deve ser semântico o critério a ser utilizado para distinguir os termos cristalizados 

dos termos não-cristalizados. Benveniste (1989) reforça o caráter único e constante do 

significado destas estruturas como um possível parâmetro para a sua identificação. 

Como já sabemos, as formações sintagmáticas são mais freqüentes em terminologia 

do que no léxico comum e são regidas pelas mesmas regras combinatórias que os sintagmas 

livres; aparentemente, não se distinguindo por nenhum traço formal específico. Muitos 

estudiosos propõem séries de testes a fim de verificar se uma expressão corresponde 

efetivamente a um termo e, paralelamente, indicar onde começa e onde termina o segmento 

denominativo que ele representa. Cabré (1993), como já mencionamos no capítulo anterior, 
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sugere uma série de testes. Submeteremos um ST do domínio das Geociências, clivagem 

ardosiana, aos teste a fim de verificarmos sua eficácia. É importante ressaltar, entretanto, que 

dillcilmente poderíamos, com sucesso, submeter um ST a todos os testes: 

(a) o fato de que um conjunto se organize lexicalmente em tomo de uma base única: o 

conjunto organiza-se em tomo da base, clivagem. 

(b) impossibilidade de inserir outros elementos lingüísticos no interior do ST: não 

poderíamos ter *clivagem muito ardosiana; 

(c) o fato de não poder complementar separadamente nenhuma das partes do conjunto: 

"Esta unidade caracteriza-se por dobramentos abertos e clivagem ardosiana a norte." A norte 

está complementando não apenas clivagem, como também ardosiana; 

( d) o fato de poder substituir o conjunto por um sinônimo: clivagem ardosiana l:::l 

xistos idade; 

(e) o fato de possuir um antônimo na mesma especialidade: este teste não se aplica a 

esta unidade; 

(f) a freqüência com que o mesmo ST aparece nos textos de uma determinada 

especialidade: este ST foi encontrado em mais de três contextos diferentes, i.e., três artigos, 

de três autores distintos; 

(g) o fato de que, em outras línguas, o ST em questão seja apenas uma unidade 

lexemática: este teste não se aplica a esta unidade; 

(h) o fato de que o significado do conjunto não seja deduzível do significado dos 

elementos que o formam: clivagem é a tendência dos minerais de se racharem com maior ou 

menor facilidade. A ardósia é uma rocha compacta que tem a característica de ser facilmente 

físsil. Referimo-nos à clivagem ardosiana, contudo, quando uma rocha qualquer apresenta o 

mesmo tipo de clivagem da ardósia. 

Apesar destes testes auxiliarem na identificação dos STs, eles não devem ser 

considerados como critérios únicos para o reconhecimento destas estruturas, pois nem todos 

os testes se aplicam a todos STs de uma área de conhecimento. Na sua maioria, estes testes 

privilegiam o fimcionamento morfossintático dos STs, embora não desconsiderando seu 

aspecto semântico, como, por exemplo, no item (h). 
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Além disso, as áreas científicas desenvolvem-se constantemente, criando novos 

domínios e subdomínios. Cada um deles, por sua vez, vai ampliar sua terminologia de acordo 

com suas necessidades e, procurar prever de que forma estes termos vão-se constituir a fi.m de 

sempre possuir um conjunto de testes aplicâveis a eles, é uma tarefa que não só foge aos 

objetivos dos estudos terminológicos, como também foge à capacidade humana. Acreditamos, 

no entanto, que a busca de uma solução não pode deixar de considerar, em primeiro plano, a 

hipótese de que são os domínios, por suas características próprias e, por vezes exclusivas, que 

motivam a constituição dos STs, criando termos com características típicas. 

Ao lado dessas considerações, levamos em conta alguns aspectos sintâticos, como 

mecanismos importantes e capazes de auxiliar na identillcação dos STs. Nessa perspectiva, 

para este trabalho, são especialmente interessantes a posição de Guilbert (1970) - baseada em 

princípios transformacionais- e a de Pavel (1993)- voltada a uma compactação fraseológica 

seletiva- para a constituição dos STs. 

Guilbert (1970) considera que a estrutura binária dos STs funda-se em um mecanismo 

transformacional: transformações nominais do sintagma predicativo. Ele exemplillca com o 

termo arado de nivelar, com tração animal sem trem de frente do Glossaire Phraséologique 

du Congres Acier (apud Guilbert, 1970, p.l17): 

(este) arado I (é) de nivelar 

(este) arado de nivelar I (é) com tração animal 

(este) arado de nivelar com tração animal I (é) sem trem de frente 

Segundo o autor, as transformações ocorrem de forma a sempre resguardar o carâter 

binário da formação sinâptica, como podemos observar através das barras que separam as 

duas metades. Podemos verillcar que ocorre uma restrição do sentido do determinado, ou 

base, provocada pelo seu determinante cada vez que um novo item é acrescentado. No 

exemplo de Guilbert (1970), podemos observar que, a cada transformação, o determinante é 

incorporado ao determinado. A seguir, um novo determinante é acrescentado, criando 

sucessivas restrições ao sentido da base. 
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Seguindo uma linha de raciocínio semelhante, Pavel (1993, p.69) afirma que "os 

termos formados por derivação e composição são o produto de uma compactação fraseológica 

seletiva". Por exemplo: 

N + SV =Este instrumento corta o papel; 

SN = instrumento que corta o papel; 

UT = o corta-papel. 

O que Pavel (1993) chama de compactação fraseológica seletiva corresponde a um 

processo transformacional que permite denominar um determinado item da realidade de uma 

forma ao mesmo tempo concisa e precisa. Dessa forma, a língua seleciona, com vistas à 

compactação, os itens indispensáveis para denominar um elemento pertencente à realidade de 

uma área do conhecimento. 

Há também posições semelhantes, mas que enfatizam um ponto de vista 

essencialmente semântico, como Phal (1970) que menciona termos que determinam uma rede 

conceitual a qual permite "remontar" a conceitos "primeiros", ou Sager (1994), que trabalha 

com classes independentes de conceitos e Weissenhoffer (1995) cujo trabalho fundamenta-se 

em um sistema de classificação para termos complexos. Segundo Phal (1970), as relações 

entre as palavras-núcleo (as mais aptas a formar associações por atração que elas exercem 

sobre as outras) e as palavras-satélites (aquelas que ficam na órbita sintagmática de uma 

palavra-núcleo) determinam uma rede coerente, completa, fixa e significativa que permitiria 

talvez "remontar" aos conceitos elementares "primeiros" de onde todo um determinado 

sistema conceitual deriva-se por combinações em diversos níveis. 

Na verdade, as relações entre os elementos constituintes do ST, compreendido como 

uma unidade binária, permitem refazer uma trajetória rumo à rede conceitual de um domínio. 

Remontar aos conceitos elementares "primeiros" de onde o conhecimento se origina, 

reconhecer os diversos níveis que podemos atingir através das mais diversas combinações dos 

conceitos, entretanto, constitui um trabalho de grandes dimensões que nos forneceria uma 

classificação mais fma das categorias conceituais de um domínio. Tal classificação, 

entretanto, foge ao objetivo deste trabalho e as categorias às quais chegamos são suficientes 

para comprovar nossas hipóteses. 
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O trabalho de Sager (1994, p.193-194), diferentemente desta dissertação, focaliza 

termos simples, mas nos interessa na medida em que sua hipótese de partida é de que "os 

conceitos são passíveis de classificação, algumas classes podendo ser específicas do 

domínio", idéia que podemos estender aos STs, acrescentando, ainda, que é através destas 

classes de conceitos, ou categorias semânticas, que o domínio motiva a constituição de seus 

STs. O autor propõe a existência de quatro classes independentes de conceitos: ENTIDADES 

(itens da nossa experiência), ATIVIDADES (processos, operações ou eventos), RELAÇÕES 

(fisicas, temporais ou ontológicas) e PROPRIEDADES (traços ou características de conceitos 

de entidade, de atividade ou de relação). Como já mencionamos anteriormente, segundo o 

autor, estas classes de conceitos desenvolvem-se separadamente para cada domínio e são 

refletidas nas terminologias das LE. 

Sager (1994) afirma que a busca de classes de conceitos não é assunto novo, pois 

Aristóteles mesmo identificou nove categorias conceituais básicas, quais sejam: substância 

(homem, cavalo=nomes, objetos), quantidade (de dois côvados1
, de três 

côvados=quantidade ), qualidade (branco, instruído=qualidade ), relações (duplo, me10, 

maior=relação ), tempo (ontem, no ano passado=tempo ), posição (está deitado, está sentado), 

estado (está calçado, está armado), atividade (corta, queima=ativo) e passividade (é cortado, 

é queimado=passivo). 

Segundo Benveniste (1989, p.72), entretanto, estes predicados correspondem não a 

atributos descobertos nas coisas, mas a "uma classificação que emana da própria língua". A 

primeira categoria corresponderia aos substantivos e a segunda aos adjetivos; assim, é dentro 

do sistema da língua que se fundam esses dois predicados necessários. A categoria "relação" 

apresenta uma propriedade dos adjetivos gregos, a comparação. "Onde" e "quando" referem

se aos advérbios de tempo e lugar, respectivamente. As seis primeiras categorias são, assim, 

formas nominais. As quatro seguintes são categorias verbais, as duas últimas mostram a 

oposição morfológica de duas vozes. As duas primeiras categorias de caráter verbal seriam 

uma classe específica de verbos, os "médios" (estar disposto) e os "perfeitos" (estar em 

estado). 

1 Antiga unidade de medida de comprimento equivalente a três palmos, ou seja, 0,66 em. 
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Para o autor, a língua modela o pensamento, e, "uma tentativa de propor categorias de 

pensamento vai esbarrar no meio que utilizamos para pensar, para dizer: a língua" 

(Benveniste, 1989, p.76). Para Benveniste, Aristóteles pensava definir os atributos dos 

objetos, mas apresentou apenas seres lingüísticos; é a língua que, graças às suas próprias 

categorias, permite reconhecê-las e especificá-las. "É o que se pode dizer que delimita e 

organiza o que se pode pensar." (Benveniste, 1989, p.76) 

A partir da perspectiva de Benveniste (1989), podemos entender que as diferentes 

línguas de especialidade modelam o pensamento científico das diferentes áreas técnico

científicas, revelando um determinismo de expressão delimitado pelos sistemas conceituais 

subjacentes. 

Seguindo esse raciocínio e, ao mesmo tempo, voltando-nos para as línguas de 

especialidade, poderíamos dizer que não é possível criar um sistema único de classificação 

conceitual para essas línguas. Cada uma vai desenvolver uma série de categorias semânticas, 

limitadas pela própria língua de especialidade. Tais categorias vão criar restrições para a 

constituição dos STs do ponto de vista semântico. É claro que, por vezes, teremos categorias 

compartilhadas por diferentes línguas de especialidade, assim como há categorias semânticas 

exclusivas. 

Na mesma linha de pensamento de Sager (1994), Weinssenhofer (1995), propõe um 

sistema de classificação para termos complexos baseado na(s) relação(ções) entre os 

conceitos aos quais os elementos constitutivos dos termos podem ser atribuídos. Segundo ele, 

as relações conceituais contraídas pelos elementos envolvidos nos STs podem ser prototípicas 

da terminologia de certos domínios. Para a sua análise, o autor baseia-se na teoria prototípica. 

Para que entendamos esta teoria, é importante que entendmos o conceito de >( 

categorização. Categorização significa classificar coisas. Algumas coisas são membros de 

uma categoria, outras não. Pardal, por exemplo, é um membro da categoria "pássaro", assim 

como beija-flor, pingüim e avestruz. Mas um peixe-voador, por exemplo, não pode ser 

classificado como "pássaro". 
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Esta é a visão clássica. Há o famoso trabalho de Rosch (1975, apud Weissnehoffer, 

1995) que desafia esta versão. Segundo a autora, quando as pessoas categorizam, elas não 

sabem dizer quais traços estão utilizando e geralmente acham alguns membros das categorias 

mas típicos ou melhores do que os outros (e.g., um pardal é um exemplo melhor da categoria 

"pássaro" do que pingüim ou avestruz). Além disso, elas categorizam membros mais típicos 

mais rapidamente do que os menos tipicos. 

A partir daí, Rosch (1975, apud Weissnehoffer, 1995) concluiu que a visão clássica 

estava errada; traços não são o ponto de partida que as pessoas usam para categorizar. Na 

verdade, elas categorizam com base na proximidade que alguma coisa apresenta em relação 

ao seu "protótipo" (ou membro ideal de uma categoria). Um pardal está mais perto de um 

"pássaro" do que uma avestruz, entretanto, chamamos ambos de "pássaros". A diferença 

reside no fato de que demoramos mais para dizer que uma avestruz é wn "pássaro" do que 

para dizer que um pardal é um "pássaro", pois a avestruz está mais distante do nosso 

protótipo de "pássaro". 

Com base nessa teoria, o estudo de Weissenhoffer (1975), realizado com termos do 

beisebol, chega a 16 relações, as quais o autor chama de mono-conceituais (em ordem 

descendente de importância): LUGAR (ingl. base line; port. linha de base), AGENTE (ingl. 

baseball player; port. jogador de beisebol), QUANTIDADE (ingl. 45-foot line; port. linha de 

45 pés), MERONÍMIA (ingl. bat handle; port. cabo do bastão), ORIGEM (ingl. Pearson 

Cup; port. Copa de Pearson), PROPRIEDADE (ingl. slow ball; port. bola lenta), 

CONSTITUIÇÃO (ingl.force play; port.jogadaforçada), TEMPO (ingl. winter league; port. 

liga de inverno), SEMELHANÇA (ingl. bottle bat; port. bastão em garrafa), 

INSTRUMENTO (ingl. baseball glove; port. luva de beisebol), CAUSA (ingl. baseball arm; 

port. braço de beisebol=doença que comumente acomete jogadores de beisebol), EQUAÇÃO 

(ingl. return throw; port. arremesso de retorno), COMPOSIÇÃO (ingl. chalk line; port. linha 

de giz), PROPÓSITO (ingl. triple play attempt; port. tentativa de jogada tripla), POSSE 

(ingl. batter's helmet; port. capacete do batedor) e NEGAÇÃO (ingl. unassisted-adj; port. 

não assistido-adj.). 

Este trabalho aproxima-se da proposição desta dissertação, embora tenhamos trilhado 

um caminho diferente, optando por utilizar, como base, princípios transformacionais. Estes 
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princípios foram entendidos como um instrumento lingüístico que funcionou como suporte 

para a nossa análise. 

A exposição anterior permitiu verificar que existem pontos de vista bastante 

semelhantes entre os estudiosos que citamos, com relação a diversos aspectos característicos 

dos STs. Ao explorarmos tais pontos de vista acreditamos ter sido possível traçar um perfil do 

conceito que os estudiosos têm a respeito destas unidades. Podemos agrupar as idéias 

principais em três grandes grupos, da seguinte forma: 

I Os STs, com relação à sua natureza, são: 

- unidades novas de significado único e constante (Benveniste, 1989); 

- um grupo inteiro de lexemas que se ligam por diversos procedimentos e que formam 

uma designação constante e fixa (Benveniste, 1989); 

- um grupo de palavras separadas por brancos, sintaticamente ligadas e que 

identificam uma noção única em um determinado domínio do saber (Boulanger, 1989); 

- uma seqüência de signos separados que constituem uma unidade de significação 

permanente (Guilbert, 1970); 

- constituídos por uma coesão semântica muito forte e permanente (Rondeau, 1984 ); 

II Os STs, com relação à sua estrutura e comportamento: 

- contraem as mesmas relações sintagmáticas e paradigmáticas que a unidade 

chamada palavra (Guilbert, 1970); 

- são o resultado de um mecanismo transformacional (Guilbert, 1970); 

- são do tipo binário: elemento base + segundo elemento, cada um destes elementos 

podendo ser simples ou complexo (Guilbert, 1970); 

- são formados por uma combinação de palavras que segue uma determinada 

estrutura sintática (Cabré, 1993); 

-o conjunto se organiza lexicamente em tomo de uma base única (memória de acesso 

aleatório, unidade central de processo) (Cabré, 1993); 
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III Com relação à problemática da identificação dos STs, verificamos que: 

- não há critérios decisivos para a determinação de uma unidade sináptica. O critério 

considerado mais seguro seria o caráter único e constante do significado nestas estruturas 

(Guilbert, 1970); 

- na falta de critérios formais decisivos, o critério semântico será utilizado para 

distinguir os termos compostos dos termos não-cristalizados (Tremblay, 1986); 

- a presença da expansão determinativa é obrigatória e necessária para exprimir o 

caráter semântico que circunscreve completamente o objeto e o hierarquiza em relação aos 

outros que compartilham a mesma esfera nocional (Boulanger, 1989); 

Ao agruparmos os pontos de vistas dos estudiosos destas unidades terminológicas, 

buscamos encaminhar a nossa proposição de análise que fundamenta-se, basicamente, em 

critérios semânticos. Algumas das posições apresentadas aqui serão utilizadas como 

princípios norteadores da nossa análise, como detalharemos no próximo capítulo. 



S PROPOSIÇÃO DE ANÁLISE 

A nossa proposição de análise parte de alguns aspectos importantes levantados na 

revisão bibliográfica apresentada no capítulo anterior: 

- os sintagmas terminológicos são "produto de um mecarusmo tranformacional" 

(Guilbert, 1970, p.117); 

- "os conceitos são passíveis de classificação, algumas classes podendo ser específicas 

do domínio" (Sager, 1994, 193-194). 

Tendo em vista esses aspectos, passaremos a expor os princípios norteadores da nossa 

análise. Cabe lembrar que nosso objetivo é o de contribuir para o quadro de orientações 

voltadas à identificação dos Sintagmas Terminológicos, buscando, também, procedimentos 

metodológicos que auxiliem nesse reconhecimento. Cumpre relembrar, portanto, nossas 

hipóteses de partida: 

(i) a estrutura morfossintática não é suficiente para promover a identificação dos STs 

de diferentes domínios técnico-científicos; 

(ii) a criação de STs particulares é motivada por categorias semânticas próprias dos 

diferentes domínios de conhecimento. 



45 

É importante relembrar a inexistência de um método único e acabado para a análise 

deste tipo de estruturas. Por outro lado, o principio transformador aqui utilizado pode ser 

compreendido como um caminho possível de união entre o semântico e o sintático no 

processo de análise dos STs. Basicamente, a transformação da qual nos valemos, neste 

trabalho, foi a de descompactação. 

Segundo Harris (1965), as transformações ocorrem sempre entre pares de frases. 

Constituímos, assim, no mínimo, dois e, no máximo, três conjuntos de frases para cada ST e 

verificamos as transformações sempre em um conjunto de duas frases. Uma das 

transformações que Harris descreve mostra o zeramento de material redundante de uma frase 

para a outra, por exemplo: 

The writings o f Brecht make good reading ~ Brecht makes good reading 
The people who are here ~ The people here 

No primeiro par de frases, podemos observar o zeramento de The writings of, 

juntamente com a transformação de make ~ makes (a fim de haver concordância verbal). No 

segundo exemplo, podemos observar o zeramento do pronome who (que). Poderíamos 

considerar who redundante, como pode ser confirmado no exemplo abaixo: 

The people who are here like pop music ~ The people here like pop music 

O zeramento de who na segunda frase não compromete o sentido da frase: "as pessoas 

(estas que estão/são aqui/daqui) gostam de música pop". 

Poderíamos dizer que a descompactação é uma transformação que permite supor 

quais itens foram zerados- e tentar recuperá-los- durante a geração do ST. 

A nossa segunda hipótese, de que os domínios, dada a sua organização conceitual, 

motivam a constituição dos STs, nos conduz ao nosso segundo pressuposto, que diz respeito à 

noção de motivação. Entre os dois princípios básicos da natureza do signo lingüístico que 

Saussure menciona no primeiro capítulo do Cours de Linguistique Générale, encontra-se a 

questão da arbitrariedade do signo: "O signo é imotivado, ou seja, é arbitrário em relação ao 

significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade." (Saussure, 1916, p.83). 

Segundo o autor, a idéia de uma determinada coisa não está ligada, de forma alguma, à 
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seqüência de sons que a representa, tanto que uma mesma "coisa" tem diferentes 

denominações em diferentes línguas. 

O Sintagma Terminológico é um signo lingüístico, não há nenhum questionamento 

nesse sentido. Entretanto, pelo conjunto das suas características, ele consegue realizar o que 

Saussure chamou de limitação da arbitrariedade. Ao tratar dos mecanismos da língua, como 

as solidariedades sintagmáticas, Saussure fala do arbitrário absoluto e do arbitrário relativo. 

O signo pode ser relativamente motivado, como, por exemplo, dezenove - compare-se a vinte, 

arbitrário - que é a junção de dez + nove. Para Saussure, são as relações associativas (dezoito, 

dezessete) e sintagmáticas (dez + nove) que limitam o arbitrário. É nessa medida que 

entendemos motivação, ou seja, os domínios técnicos-científicos, pelo conjunto de sua 

natureza, fmalidade e metas, desenvolvem grandes categorias semânticas presentes na 

constituição - sob o ponto de vista semântico interno - das suas terminologias. 

Devido à nossa segunda hipótese, qual seJa, do ponto de vista semântico, cada 

domínio motiva a criação de sintagmas terminológicos particulares, caminharemos por um 

terreno pouco visitado pelos lingüistas. Segundo Sager (1994), este é um território de 

investigação, dentro da terminologia, deliberadamente evitado pelos pesquisadores: a 

formação e a estrutura dos conceitos. 

É importante ressaltar a afirmação do autor no que diz respeito aos domínios técnicos

científicos: "os termos e a sua relação conceitual formam a estrutura do conhecimento de um 

domínio" (Sager, 1994, p.192). A organização dos termos em classes de conceitos possibilita 

mapear a rede conceitual de um domínio dado. Dessa forma, na medida em que faremos uso 

de critérios semânticos - bem como de critérios sintáticos - , para realizar nosso objetivo, 

trabalharemos, ao mesmo tempo, com a formação e a estrutura subjacentes aos STs e seus 

respectivos conceitos nos domínios utilizados. 

Assim, com base nas hipóteses que (i) a estrutura morfossintática não é suficiente para 

promover a identificação dos STs de diferentes domínios técnico-científicos e (ii) a criação de 

STs particulares é motivada por categorias semânticas próprias dos diferentes domínios de 

conhecimento, procederemos à análise dos STs. 
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Antes que demonstremos a análise propriamente dita, faremos uma exposição um 

pouco mais detalhada dos princípios transformacionais oriundos da teoria transformacional de 

Zellig Harris (1965), aqui utilizada. 

5.2 Princípios Transformacionais 

No seu artigo, intitulado Teoria Transformacional, publicado na revista Language em 

1965, Zellig Harris expõe sua teoria. Neste artigo, Harris (1965) ressalta que é importante 

entender outros tipos de análises gramaticais para melhor entender a análise transforrnacional. 

Por exemplo, a gramática tradicional (ingl. constituent analysis, port. análise de constituintes) 

agrupa todas as frases que têm complexidades hierárquicas similares; a análise em cadeia 

(ingl. string analysis) agrupa frases que têm o mesmo centro ou os mesmos tipos de 

complementos e a análise transformacional agrupa frases (ingl. kernel sentence/) que 

compartilham as mesmas transformações, i.e., cada transformação é um par de frases e a 

teoria transformacional cria ou caracteriza estes pares. 

A fim de demonstrar em que condições duas frases (ou conjuntos de frases) são 

transformações uma da outra, Harris (1965) toma uma seqüência de n símbolos para 

categorias de palavras tais como N (nome), V (verbo), P (preposição), por exemplo, Nl t V 

N2 P N3 (t = morfema de tempo). A seguir, lista conjuntos de palavras que contenham um 

membro para cada categoria de palavra da frase modelo. 

man, give, book, to, boy. 
man, give, book, to, girl. 
man, give, boy, to, table2

. 

O resultado da substituição das palavras será considerado satisfatório para o modelo, 

se obtivermos seqüências do tipo: 

The man gave a book to the boy. 

1 frases nucleares. (ingl. !cerne/, port. cerne) 
2 man (homem), give (dar), book (livro), to (para), boy (menino), girl (menina), table (mesa). 
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The man gave a book to the gir/. 

Mas nem todas as substituições são satisfatórias, resultando algumas frases 

consideradas inaceitáveis ou agramaticais: 

* The man gave a boy to the table. 

Além disso, as transfonnações podem ser unitárias ou binárias. As primeiras incluem 

algumas transformações nas quais categorias de palavras são permutadas (o~ raramente, 

repetidas ou apagadas), geralmente com a adição de palavras ou morfemas constantes (e.g.: 

He works at night- His work is at night; He prepared the experiment- The preparation ofthe 

experiment was by him3
). Harris menciona extraction transformations (transformações de 

extração), como: 

His story is what describes Sici/y 
His story describes Sici/y 

Além da transformação por extração, Harris (1965) cita muitas outras, tais como: 

Assintática: Nl t V N2- N2 Nl t V: I /ike this, This I /ike. 

Não há mudanças no caráter sintático das partes, This não se torna o sujeito da frase, 

por exemplo. 

Pleonástica: Nl t V N2 - Nl t V Nl 's N2: H e /earned a /esson, He learned his /esson 

Há adição de material sem que haja mudança na forma da frase elementar. 

Verbalizadora: He was sick, He became sick, He sickened 

Há uma substituição de verbos semanticamente "fracos" (was) por outros 

semanticamente mais "fortes" (became) ou ainda por sufixos verbalizadores (-ed em 

sickened). 

Média (entre a ativa e a passiva): I attach this interpretation to your words, This 

interpretation attaches to your words 

3 Ele trabalha à noite - Seu trabalho é à noite; Ele preparou a experiência - A preparação da experiência foi feita 
por ele. 



Ocorre a substituição do sujeito pelo objeto. 

Espelhada: Mathematics is his forte, His forte is Mathematics 

Onde a frase é espelhada usando o verbo be. 
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Passiva: N1 t V n2- N2 t be Ven by N1 : He saw the man, The man was seen by him 

Onde o sujeito é substituído pelo objeto ou por um objeto indireto adicionado à frase e 

que é peculiar a certos tipos de verbos. 

Instrumental: N1 t V N2 with N3 - N3 t V N2: He cut the meat with a knife, The 

knife cut the meat 

Onde o sujeito (agente) é substituído por um instrumento (agente). 

Zeramento: He read ali day, He read things ali day; I prefer the /arger, I prefer the 

/arger one 

Este tipo de transformação é da família das transformações de extração, mecionadas 

anteriormente. Ocorre extração de material redundante. 

Com relação às transformações binárias, Harris (1965) afirma que elas operam duas 

frases, por exemplo, The man ta/ked, The man drove - The man ta/ked and drove ou ainda, 

The man ta/ked, The man drove - The man ta/ked after he drove, After he drove the man 

ta/ked, The man ta/ked after driving. Com palavras Wh-: The man who drove ta/ked.4 

As transformações que vão nos interessar, entretanto, são as unitárias, mais 

especificamente, aquelas que acontecem por zeramento, o qual Harris afirma ocorrer por 

extração de material redundante. Este tipo de transformação "retira palavras de uma frase, 

mas apenas aquelas cuja presença pode ser reconstruída através do meio. Podemos dizer que 

o material ainda está morfemicamente presente, que apenas seus fonemas tomaram-se zero" 

(Harris, 1965, p.387). Dessa forma, acreditando que o mecanismo transformacional do qual 

os STs sejam o produto se dá através de um procedimento semelhante ao de zeramento, 

procederemos à análise. Por exemplo: 



ambiente que se localiza no continente ~ ambiente do continente 
ambiente do continente ~ ambiente continental 
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No primeiro par de frases, podemos verificar não só o simples zeramento de material 

redundante, mas também uma busca de concisão através de uma compactação. Há, o 

zeramento do elemento verbal, localizar-se. Logo após, há a transformação de do continente 

em continental, ao que parece, buscando, ainda, chegar a uma forma mais concisa ou 

compacta. 

É importante notar que o elemento verbal - localizar-se - conduz à categoria semântica ~ 

que motivou a constituição deste ST: LOCALIZAÇÃO. Vale ressaltar que 

LOCALIZAÇÃO é uma categoria semântica intrínseca do domínio das Geociências. Vale 

relembrar, entretanto, que as transformações têm um caráter sintático; não obstante, o 

resultado que nos interessa, neste trabalho, é de caráter semântico. 

O nosso objetivo não é a aplicação exaustiva da teoria transformacional de Zellig 

Harris (1965) aos STs, mas sim utilizar princípios transformacionais na nossa análise. Assim, 

denominaremos descompactação o princípio das transformações aqui utilizado. Voltaremos a 

este ponto, assim como à toda a terminologia utilizada neste trabalho, no próximo capítulo. 

Procederemos, a seguir, à apresentação do corpus, assim como às considerações 

metodológicas e operacionais acerca do desenvolvimento da análise. 

4 O homem falou, o homem dirigiu - O homem falou e dirigiu - O homem falou depois de ter dirigido - Depois 
de ter dirigido o homem falou - O homem falou depois de dirigir - O homem que dirigiu falou. 



6 CORPUS E METODOLOGIA 

Primeiramente, o nosso objetivo, com relação aos STs do domínio das Geociências, 

era o de ser exaustivo, uma vez que pensávamos ser possível, a partir dos STs desse domínio, 

unicamente, comprovar a nossa segunda hipótese de que a constituição dos STs é dependente 

e motivada pelo domínio. Procedemos, portanto, à leitura de 76 artigos da Revista Brasileira 

de Geociências, onde coletamos 252 STs. Esta é a razão deste domínio ter o maior número de 

STs. 

Entretanto, a análise de apenas um domínio não poderia nos assegurar (i) que cada 

domínio condiciona a constituição dos seus STs através de grandes categorias semânticas sob 

as quais podemos reunir sintagmas comuns e (ü) que os diferentes domínios têm categorias 

próprias. Procedemos, assim, à análise de dois outros domínios. 

O corpus do domínio das Geociências foi especialmente constituído a fim de levar a 

cabo esta pesquisa. Os corpi dos outros dois domínios - Medicina, com 122 STs e Direito 

Ambiental, com 85 STs - resultam de terminologias já repertoriadas e foram utilizados como 

contraponto. 

A primeira etapa da análise dos STs foi descompactar todos os STs coletados, com 

base em princípios transformacionais inspirados na teoria transformacional de Zellig Harris 

(1965). 

Para esta etapa, assim como para o trabalho terminológico em geral, é imprescindível 

elaborar um documento que registre todas as informações necessárias para a análise dos 
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termos. Criamos, assim, uma ficha terminológica a fim de registrar os STs dos três domínios 

estudados. Ao elaborarmos a ficha terminológica, incluímos os seguintes campos: (1) o 

número da ficha; (2) o ST (unidade terminológica); (3) os dois ou três contextos de 

ocorrência do ST, seguidos da referência bibliográfica; (4) a defmição do ST, retirada de 

livros-texto e/ou dicionários do domínio; (5) a tipologia; (6) o verbo relaciona! e (7) a 

descompactação dos STs. 

Vale notar que o contexto é o ambiente textual onde o termo foi identificado e de onde 

foi retirado (textos técnico-científicos), ao passo que a defmição, compreendida como texto 

explicativo do sentido do termo, foi um elemento que fomos buscar em dicionários, bem 

como em livros-texto dos domínios utilizados. No caso das Geociências, utilizamos os dois, 

contexto e definição, para realizar as descompactações. 

O verbo relaciona}, juntamente com a definição, é o elemento de suma importância 

para a identificação da categoria conceitual do ST. Por exemplo, um ST cuja descompactação 

ocorra a partir de um verbo como localizar-se, identifica o ST como pertencente à categoria 

LOCALIZAÇÃO. A seguir, exemplificamos o documento de registro dos STs. 

FICHA TERMINOLÓGICA: 

FICHAN°005 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente continental 
CONTEXTOS: 
1. As características sedimentológicas e estruturais indicam ambientes continental 

na porção inferior e marinho na superior (16-2F(01) 187). 

2. M unicostata e uma das poucas espécies ainda observadas, atestando mais uma 
vez sua relativa tolerância aos ambientes supostamente desfavoráveis: essa espécie apareceu 
nas primeiras fases de deposição da Formação Rio do Rasto, quando o ambiente 
continental estava começando a se caracterizar, e resistiu discretamente a todas as 
laterações na história evolutiva da bacia, tendo desenvolvido populações abundantes apenas 
quando as outras espécies estavam ausentes (19-4G(13) 492). 

3. Bigarella & Andrade (1964) também creditaram a origem da Formação Cabo a 
processos morfoclimáticos, em ambiente continental de clima árido (19-1B(15) 18). 

DEFINIÇÃO: Ambiente de sedimentação que se localiza em terra firme. O clima, a 
vegetação e a topografia são fatores importantes na determinação dos sedimentos 
acumulados neste tipo de ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: localizar-se 



DESCOMPACTAÇÃO: 

ambiente que se localiza no continente 
ambiente do continente 
ambiente continental 

Onde: 
Nl = ambiente 
V reF localiza-se 
N2'= do continente 
N2= continental 

N 1 que V rer prep N2 
NlprepN2" 
Nl N2 
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Devido ao caráter diverso de constituição dos corpi dos três domínios, nem todos os 

campos foram preenchidos para todas as fichas terminológicas. O primeiro domínio, o das 

Geociências, que foi constituído especialmente para esta pesquisa, teve todos os campos 

preenchidos. Os outros dois, já repertoriados e utilizados apenas como contraponto, não 

tiveram o campo dos contextos preenchido, uma vez que os STs utizados não foram coletados 

no seu contexto "natural". 

O segundo passo, após as descompactações, foi agrupar os STs com verbos 

relacionais semelhantes ou idênticos e, a partir deles, identificar a categoria semântica que 

motivou a constituição dos STs pertencentes aquele grupo. 

6.1 O domínio das Geociências 

Os Sintagmas Terminológicos identificados nesta pesqutsa, para o domínio das 

Geociências, foram retirados de artigos científicos da Revista Brasileira de Geociências. A 

escolha desta revista explica-se na medida em que se trata de publicação de responsabilidade 

da Sociedade Brasileira de Geociências, com excelente circulação no meio acadêmico e com 

reconhecimento internacional. Além disso, a revista apresenta um caráter abrangente, tratando 

de assuntos das Geociências em geral, incluindo disciplinas como: geoquímica, geofísica, 

paleontologia, sensoriamento remoto, entre outras. 

Embora este trabalho não tenha o objetivo de ser exaustivo no levantamento da 

terminologia, utilizamos revistas de 1984 a 1991, a fim de abranger um número significativo 
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de artigos das diversas áreas das Geociências. A Revista Brasileira de Geociências é uma 

publicação trimestral, totalizando quatro volumes anuais. O primeiro passo foi listar, então, 

todos os artigos de todas as revistas de 1984 a 1991 e classificá-los de acordo com a área a 

qual pertencem. 

Chegamos a 17 áreas, a saber: estratigrafia, geocronologia, geoeconômica, 

geoestatística, geofísica, geologia estrutural, geologia regionaVgeotectônica, geomorfologia, 

geoquímica, hidrogeologia, mineralogia, paleontologia, petrologia/petrogênese metamórfica, 

petrologia/petrogênese sedimentar, petrologia/petrogênese ígnea, sensoriamento 

remoto/cartografia e outros, como informática e geologia, estudos matemáticos aplicados à 

geologia, etc. 

Tomamos uma amostra aleatória em cada área, entre 1 e 4 artigos, totalizando, como 

já mencionamos anteriormente, 76 artigos. Vale ressaltar que a referência bibliográfica para 

os artigos encontra-se em anexo. Procedemos, então, à leitura dos artigos, procurando 

identificar os sintagmas terminológicos neste domínio. Como mencionamos anteriormente, 

utilizamos um critério de coleta dos STs de caráter bastante geral, sugerido por Boulanger 

(1989a, p.360): procuramos identificar "grupos de palavras separados por brancos, 

sintaticamente ligadas e que identificassem uma noção única no domínio das geociências". 

Um outro critério adotado foi o da freqüência, ou seja, foram considerados os STs que 

constassem em, no mínimo, dois artigos distintos. Em alguns casos, os STs apareceram até 

mesmo em 5 ou 6 artigos distintos. Entretanto, por motivos metodológicos, consideramos 

apenas aqueles identificados em, no mínimo dois artigos, e transferimos para as fichas 

terminológicas no máximo três contextos de artigos distintos. 

Com relação à notação utilizada para as referências, procedemos da seguinte forma: o 

primeiro número refere-se ao ano do volume; o segundo número, ao primeiro, segundo, 

terceiro ou quarto volume deste ano; a cada artigo foi atribuída uma letra de A a Z; assim, a 

letra A refere-se ao primeiro, a B, ao segundo, a C, ao terceiro, etc., artigo e o último número 

refere-se à página inicial do artigo. Assim, em uma referência como (19-4G 492): 

19 é o volume de 1989; 

4 refere-se ao quarto volume editado neste ano; 



G é o sétimo artigo daquele volume e 

492, a página inicial. 

Os volumes utilizados foram: 

14: de 1984; volumes 1 a 4; 

15: de 1985; volumes 1 a 4; 

16: de 1986; volumes 2 a 4; 

17: de 1987; volume 3; 

18: de 1988; volumes 1, 2 e 4; 

19: de 1989; volumes 1 a 4; 

20: de 1990; volume único; 

21: de 1991; volumes 1 a 3; 

6.2 O domínio da Medicina e o domínio do Direito Ambiental 

55 

Os dois outros domínios utilizados neste trabalho foram escolhidos e tratados de 

maneira bastante distinta do primeiro. Os STs do domínio da Medicina foram retirados do 

Dicionário Enciclopédico de Medicina, obra abrangente, de caráter ao mesmo tempo 

cientifico e popular. Listamos todos os STs encontrados no dicionário e procedemos a uma 

escolha aleatória que resultou em um total de 122 termos. Os termos do domínio do Direito 

Ambiental foram retirados, também aleatoriamente, da listagem de termos da Pesquisa 

Terminológica Termisul. A pesquisa conta com termos simples, compostos e complexos, 

além de unidades de caráter fraseológico. Para este trabalho, utilizamos 85 termos do projeto, 

com suas respectivas defmições. Bem como os STs dos outros dois domínios, os STs, 

juntamente com suas defmições, foram submetidos à descompactação. 

O método de coleta dos STs destes domínios foi bastante diferente daquele primeiro, 

onde o corpus foi constituído. Assim, os STs não foram retirados de seu "ambiente natural", 

ou seja, o texto técnico-cientifico. Recorremos a uma listagem de termos e a um dicionário 

dos dois domínios, respectivamente. Portanto, critérios como o da freqüência, bem como da 

pertinência da inclusão de um ou outro termo nos glossários, não tinham razão de ser para 

este trabalho. 

As etapas de listagem de subdomínios, leitura de textos técnico-científicos, coleta dos 

STs e dos contextos de onde os retiramos foram então eliminadas para estes domínios e 
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procedemos diretamente à análise dos STs através da descompactação. Utilizamos o mesmo 

modelo de ficha terminológica, sendo que o campo dos contextos não foi preenchido. As 

defmições utilizadas nas fichas destes domínios também foram retiradas dos glossários 

mencionados anteriormente. 

A seguir, exporemos os conceitos operacionais utilizados na análise dos STs. 

6.3 Conceitos Operacionais 

Os STs foram submetidos às transformações, para que então pudéssemos identificar as 

categorias semânticas subjacentes a eles. Como mencionamos anteriormente, passaremos a 

chamar as transformações de descompactações. 

Para tanto, consideramos, para este corpus, que: (i) os STs possuem caráter binário e 

nominal: Nome +Adjetivo ou Nome + prep +Nome e (ii) os STs são formados por um 

elemento base (Nome 1, NJ ou determinado) + um segundo elemento (Nome 2, N2 ou 

determinante), este último de caráter especificador. Os STs formam-se a partir do elemento 

base, expandindo-se à direita em relação a ele. A descompactação vai-se dar, então, a partir 

desta expansão, segundo elemento ou determinante. 

Por exemplo: em bacia (elemento base ou N1) sedimentar (segundo elemento, 

expansão à direita, N2 ou determinante), partindo da definição: 

"Área de sedimentos mais ou menos extensa, em que os estratos mergulham em geral 
da periferia para o centro, freqüentemente em forma de 'bacia', e preenchida por 
sedimentos 'concordantes' ou 'quase concordantes' ".1, 

chegamos à seguinte descompactação: 

(1) bacia que contém sedimentos 

1 Todas as definições utilizadas neste capitulo foram retiradas do Glossário Geológico de Leinz & Leonardos 
(1982). 



(2) bacia de sedimentos 

(3) bacia sedimentar 
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A partir do ST (3), obtivemos uma primeira expansão (2), com o auxílio da preposição 

de. E, a partir de (2), obtemos a segunda expansão ou o enunciado defmitório (1) do ST. O 

objetivo da descompactação. então, é chegar a um enunciado de caráter definitório que nos 

auxilie a explicitar a relação conceitual estabelecida nos STs, ou seja, um todo de sentido 

através de relações que se dão no seu interior, adquirindo uma especificidade que, por 

comportar uma dimensão categoria!, nos permite agrupar sintagmas com a mesma motivação 

para a sua constituição. É claro que a descompactação também é capaz de revelar os 

mecanismos sintáticos de formação dos STs, o que não vem ao caso neste trabalho, uma vez 

que as características sintáticas dos STs não auxiliam na descrição diferenciada dos STs de 

domínios diversos. 

O enunciado defmitório contrói-se com o auxilio de uma oração relativa a qual contém 

um verbo que chamaremos de relaciona!, uma vez que ele defme a relação conceitual entre 

Nl e N2. A relação conceitual é a estrutura semântica interna (ou subjacente) dos elementos 

envolvidos na formação dos STs. 

A relação conceitual vai indicar categorias semânticas, o que equivale a dizer, a 

motivação para a constituição dos STs em um determinado domínio. 

No exemplo acima, bacia sedimentar, a relação conceitual entre o Nl (bacia) e o N2 

(sedimentar) nos conduz à categoria semântica COMPOSIÇÃO, ou seja, a bacia contém, na 

sua composição, depósitos sedimentares. Vale ressaltar que as categorias serão apresentadas 

em caixa alta, com fonte maior e negrito para o primeiro nível, fonte normal e negrito para o 

segundo nível e apenas caixa alta para o terceiro nível. Como o processo de constituição dos 

STs é regido por um princípio de economia, sempre buscando uma forma compacta, o 

resultado fmal é bacia sedimentar. Portanto, podemos concluir que COMPOSIÇÃO é uma 

categoria que motiva a constituição dos STs no domínio das Geociências. 

Vejamos um outro exemplo: ângulo (elemento base ou Nl) de (preposição) mergulho 

(segundo elemento, expansão à direita, N2 ou determinante). Partindo da defmição, 
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"Ângulo formado por uma camada, dique ou fratura com o plano do horizonte, tomado 
perpendicularmente à sua interseção (direção de mergulho). As camadas horizontais 
apresentam inclinação de 0° e as verticais de 90°. A perpendicular à linha de inclinação 
chama-se direção da camada, dique, etc.", 

chegamos à seguinte descompactação: 

(1) ângulo que serve para indicar a direção do mergulho (de uma camada, dique ou fratura) 

(2) ângulo da direção do mergulho 

(3) ângulo de mergulho 

Podemos observar em (3) o ST; em (2) uma primeira expansão com o auxílio da 

preposição de e o artigo a e em (1), o enunciado definitório do ST. A partir do verbo 

relaciona!, servir para ... (indicar), podemos verificar que a relação conceitual, neste caso, 

aponta para a categoria FINALIDADE, ou seja, conhecer o ângulo de mergulho de uma 

falha, por exemplo, pode ter a fmalidade de auxiliar na sua classificação (normal, 

transcorrente, inversa, etc.). 

Trata-se de tarefa bastante difícil a escolha dos verbos relacionais utilizados para 

descompactar os STs. Na maior parte das vezes, a própria defmição do ST nos indicava qual 

verbo usar, situação ideal, e portanto nem sempre possível. As defmições que utilizamos 

foram retiradas de livros-texto e de dicionários terminológicos elaborados por especialistas 

dos domínios estudados. 

Dessa forma, tomou-se necessário, por vezes, interpretar as defmições e traduzi-las na 

forma de um enunciado definitório que contivesse um verbo relaciona! de modo a identificar 

a categoria do ST analisado. 

Em bacia sedimentar, por exemplo, utilizamos o verbo relaciona! conter, que mantém 

o sentido expresso na defmição e nos permite identificar a categoria deste ST: 

COMPOSIÇÃO. Para ângulo de mergulho, utilizamos o verbo relaciona! servir (para .. .). 

Neste caso, tivemos que interpretar a defmição a fim de chegarmos a servir para indicar, para 

formar o enunciado definitório. 
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6.4 Procedimentos de Análise 

A análise exemplificada anteriormente foi, então, aplicada a todos os STs dos três 

domínios utilizados em um total de 459 STs. No capítulo seguinte demonstraremos a análise 

realizada utilizando 27 STs para as Geociências, 18 para a Medicina e 12 para o Direito 

Ambiental, totalizando 57 STs. 

A descompactação que realizamos nos STs mostrou-se bastante útil e forneceu 

resultados que deram suporte à nossa primeira hipótese, de que a estrutura morfossintática 

não é suficiente para promover a identificação dos STs de diferentes domínios técnico

científicos, pois não revela diferenças importantes entre eles. Tomemos, como exemplo, os 

seguintes STs, os quais apresentam uma base diferente e mesmo N2. 

corpo máfico 
derrame máfico 
fase máfica 
minerais máficos 
rocha máfica 

Poderíamos, em um primeiro momento, considerá-los como pertencendo a um mesmo 

tipo de STs. O elemento base (Nl) tem, como especificador, o mesmo N2, ou seja, 

máfico(a)(s). Somente a descompactação dos STs é capaz de revelar as diferenças entre estes 

STs. Assim, através da descompactação, podemos verificar uma motivação diferente para a 

consituição de cada S T. 

Vejamos primeiramente, a defmição do termo simples máfico, de acordo com o 

Glossário Geológico de Leinz & Leonardos (1982): 

"Mineral ferromagnesiano das rochas ígneas. Por ex.: mica, piroxênio, anfibólio, etc. 
Os minerais máficos são de cor escura." 

O primeiro ST que tem máfico como N2 é corpo máfico. Vejamos a sua defmição e 

descompactação: 
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"Unidade estratigráfica formal para determinar massas de rochas intrusivas 
constituídas por um único tipo de rocha. Neste caso, trata-se de um corpo constituído 
basicamente por minerais ferromagnesianos que, geralmente, apresentam coloração 
escura." 

Vale notar que a palavra máfico tem sua origem em ma(gnésio) +f{ erro) + ico. Pelo 

fato de possuírem ferro e magnésio, os minerais mãficos exibem coloração escura. O mesmo 

acontece com minerais de coloração clara, osfélsicos, que tem sua origem emfel(dspato) + 

sí(lica) + ico. 

A descompactação à qual chegamos, para corpo máfico pode ser assim demonstrada: 

(1) corpo que contém mineraisferromagnesianos 

(2) corpo de minerais ferromagnesianos 

(3) corpo máfico 

Neste caso, a descompactação faz aparecer o fato desta unidade estratigrâfica possuir 

minerais ferromagnesianos na sua composição e não o fato de se tratar de um corpo de 

coloração escura, que diz muito pouco da natureza do corpo. 

Vejamos agora o segundo ST, derrame máfico: 

"Saída e espraiamento de material mãfico (minerais ferromagnesianos, de coloração 
geralmente escura), proveniente do interior da crosta terrestre, consolidando-se ao ar 
livre." 

(1) derrame que se origina do espraiamento de material máfico 

(2) derrame do espraiamento de material máfico 

(3) derrame máfico 

Em derrame máfico, mais uma vez, não é a coloração que insere o termo no sistema 

de conceitos que formam o domínio das geociências, mas sim o fato de o derrame originar-se 

de um espraiamento deste tipo de material. 

O terceiro ST,fase máfica, apresenta a seguinte descompactação, a partir da definição 

abaixo: 
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"Uma etapa na cristalização de um magma onde são gerados minerais máficos ou 
determinado(s) mineral(is) máfico(s) gerado(s) em um sistema heterogêneo 
qualquer." 

(1) fase que origina minerais má.ficos 

(2) fase de minerais má.ficos 

(3) fase má.fica 

Da mesma forma que no exemplo anterior, trata-se de uma etapa de cristalização que 

origina este tipo de mineral, sendo sua coloração, de certa forma, irrelevante. 

Em minerais máficos, partimos da definição abaixo: 

"Minerais ferromagnesianos que apresentam cores escuras como, por exemplo, os 
anfibólios e as olivinas." 

(1) minerais que exibem coloração escura 

(2) minerais de coloração escura 

(3) minerais máficos 

Já neste caso, uma das maneiras de se identificar este tipo de mineral é por observação 

direta, através da sua coloração; é a sua coloração escura que nos faz concluir que se tratam 

de minerais ferromagnesianos. 

Por fim, examinemos rocha máfica: 

"Rocha cujos minerais constituintes são, em sua maioria, máficos. 

(1) rocha que contém minerais máficos 

(2) rocha de minerais máficos 

(3) rocha máfica 

Neste tipo de rocha prevalecerã, provavelmente, uma coloração escura, o que nos faz 

concluir que se trata de uma rocha que contém, na sua composição, um número 

significativamente grande de minerais ferromagnesianos. 
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Assim, em cada uma das etapas de descompactação dos STs, podemos notar que: (3) é 

o ST; (2) é uma primeira expansão com o auxilio da preposição de e (1) é o enunciado 

defmitório do ST, o qual contém o verbo relacional, capaz de situar cada ST em uma 

determinada categoria. A relação conceitual, no primeiro (corpo máfico) e no quinto caso 

(rocha máfica), aponta para a categoria COMPOSIÇÃO, o que fica claro a partir da 

observação do verbo relaciona} utilizado para descompactar estes STs: conter. Já no segundo 

(derrame máfico) e no terceiro (fase máfica) casos, a relação conceitual aponta para a 

categoria ORIGEM, também explicitada pelo uso dos verbos originar-se e originar, 

respectivamente. E, no quarto caso (minerais máficos), a relação aponta para a categoria 

COLORAÇÃO, termo que inclusive acompanha o verbo relaciona} exibir quando da sua 

descompactação. 

Dessa forma, pretendemos ter demonstrado a importância da concepção de 

descompactação para a análise dos STs. Como já mencionamos anteriormente, a 

descompactação toma possível refazer um provável trajeto de constituição dos STs, 

permitindo que visualizemos traços semânticos importantes que possibilitam distinguir STs 

que, à primeira vista, poderiam ser considerados semelhantes. No quadro a seguir, 

apresentamos um resumo do resultado da análise que demonstramos para os STs de estrutura 

Nl + máfico: 

ST VERBO CATEGORIA 

RELACIONAL SEMÂNTICA 

corpo máfico conter COMPOSIÇÃO 

derrame máfico originar-se ORIGEM 

fase máfica originar ORIGEM 

minerais máficos exibir COLORAÇÃO 

rocha máfica conter COMPOSIÇÃO 

Após desenvolvermos a descompactação, substituímos cada etapa por seqüências de 

símbolos tais como: Nl, Nl', N2, N2', N2", N2"', N2"", N3, N4, de caráter nominal 

(substantivos, adjetivos e advérbios) e V, Vl, V2, V3, V rer, V pass. de caráter verbal. Destes, 
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apenas Nl, N2 e V, estão sempre presentes. Os outros, dependendo do caso, podem ocorrer 

ou não. Destes três, o V será obrigatoriamente zerado, uma vez que o ST é um elemento 

essencialmente nominal. Além disso, elementos de caráter nominal tais como N3 e N4 serão 

também necessariamente zerados (a não ser em casos muito especiais em que a tipologia final 

do ST já conte com o N3, por exemplo ecossistema marinho antártico, de tipologia Nl N2 

N3), pois 99% dos STs do corpus deste trabalho apresenta tipologia nominal do tipo N + Adj 

ou ainda N + prep + N. É importante ressaltar que os artigos e conjunções foram 

desconsiderados, não aparecendo na seqüência de símbolos apresentada para cada ST. 

Vejamos cada um deles separadamente: 

Nl- base do ST ou primeiro elemento; 

Nl'- o próprio Nl, mas em uma etapa anterior a sua realização no ST; 

N2- expansão à direita ou segundo elemento do ST; 

N2'- o próprio N2, mas em uma etapa anterior a sua realização no ST; 

N2" -o conceito que o N2 carrega pode ser decomposta em diversos Ns ao longo da 

sua descompactação; no nosso caso, chegamos a até 4; 

N2"'- terceiro N formador do conceito do N2; 

N2""- quarto N formador do conceito do N2; 

Nn- um terceiro, quarto, quinto ou mesmo sexto N, utilizado na descompactação, que 

não faz parte do conceito do N2, mas é necessário para levar a descompactação a cabo; 

V - verbo relaciona}; 

Vl - um segundo verbo utilizado na descompactação; 

V2 - um terceiro verbo utilizado na descompactação; 

V3 - um quarto verbo utilizado na descompactação; 

V rer- um verbo reflexivo; 

V pass - um verbo na voz passiva. 

Tomemos alguns exemplos de descompactação de alguns STs das Geociências a fim 

de demonstrar as seqüências de símbolos utilizadas para eles. Apresentamos, também, um 

breve comentário sobre a seqüência de símbolos após cada exemplo. Comentários relativos à 

categoria semântica de cada ST serão apresentados no capítulo seguinte, que trata da análise 

dos STs de cada domínio mais especificamente. 



bacia sedimentar 

bacia que contém sedimentos 

bacia de sedimentos 

bacia sedimentar 

Nl que VN2' 

Nl prep N2' 

N1N2 
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Este é o caso mais simples e mais recorrente entre os STs analisados neste trabalho; é 

o que chamamos de caso canônico. Há zeramento apenas de V e transformação de N2' em 

N2. Nl é bacia, V é o verbo relaciona! conter, N2' é o próprio N2, sedimentar, mas em uma 

etapa anterior a sua realização no ST, ou seja, sedimentos. 

ângulo de mergulho 

ângulo que serve para indicar a direção do mergulho (de uma 

camada, dique ou fratura) Nl que Vl V2 N3 prep N2 

Nl prep N3 prep N2 ângulo da direção do mergulho 

ângulo de mergulho Nl prep N2 

Neste caso, podemos ver a manutenção da preposição de e o zeramento das dois V 

(Vl e V2). Nl é ângulo, Vl é o verbo relaciona! servir (para .. .), V2 é um segundo verbo 

utilizado na descompactação, indicar, N2 é mergulho e N3 é direção, que sofre zeramento, 

permanecendo na cristalização apenas o N2. 

derrame máfico: 

derrame que se origina do espraiamento de material 

máfico 

derrame do espraiamento de material máfico 

derrame máfico 

Nl que Vrerprep N3 prep N2' 

Nl prep N3 prep N2' 

Nl N2 

Onde Nl é derrame, V é o verbo relaciona! reflexivo originar-se, N3 é um 

grupamento ou unidade nominal qualquer, relevante para a noção do ST, mas que sofre 

zeramento quando chegamos à realização do ST (espraiamento), N2' é o próprio N2, em 

etapa anterior a sua realização no ST, ou seja, material má.fico. A transformação de N2' em 

N2 dá-se com o zeramento de material. 
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metamorfismo de contato 

metamorfismo que se processa na vizinhança de grandes 

massas ígneas intrusivas Nl que V ref prep N2' prep N3 

metamorfismo na vizinhança de grandes massas ígneas 

intrusivas Nl prep N2' prep N3 

metamorfismo de contato Nl prep N2 

Onde Nl é metamorfismo, N2' é vizinhança, N3 é grandes massas ígneas intrusivas e 

V rer é o verbo relaciona! processar-se. Podemos perceber que hâ o apagamento de N3 e a 

transformação de N2', vizinhança, em N2, contato. 

sedimento terrígeno 

sedimento que se origina de material de destruição, 

erosão, etc. 

sedimento de material de destruição, erosão, etc. 

sedimento terrígeno 

Nl que Vrerprep N2', N2" (etc.) 

Nl prep N2', N2" (etc.) 

Nl N2 

Neste exemplo, Nl é sedimento, Vrer, o verbo relaciona! originar-se, Nl', material de 

destruição e N2", erosão. Neste caso, hâ um certo amâlgama de Nl' e N2", material de 

destruição e erosão, com sua transformação em Nl, terrígeno. Com a transformação, hâ uma 

busca de concisão, carâter preponderante neste tipo de estruturas. 

rocha geradora 

rocha que serve para gerar determinado bem mineral 

rocha geradora de determinado bem mineral 

rocha geradora 

Nl que VI (V2 N3) 

Nl N2 prepN3 

Nl N2 

Neste caso, Nl é rocha, Vl, o verbo relacional servir (para .. .), Vl é um segundo 

verbo utilizado na descompactação, gerar e N3 é determinado bem mineral. É interessante 

notar, aqui, que é o Vl que se transforma em N2, o qual não se encontrava presente quando 

do início da descompactação, nem mesmo na forma de Nl'. 



processo deposicional 

processo que envolve erosão, transporte e deposição 

de um sedimento 

processo de deposição 

processo deposicional 

Nl que V N2", N2"' e N2' prep N3 

Nl prep N2' 

N1N2 
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Onde Nl é processo, V é o verbo relaciona! envolver, N2" é erosão, N2"' é 

transporte, N2' é deposição e N3 é sedimento. Podemos verificar o zeramento de N2", Nl"' 

e N3 e a transformação de Nl', deposição, em Nl, deposicional. Poderíamos especular, aqui, 

a razão para o zeramento de N2", Nl"' e N3, supondo que qualquer deposição pressupõe 

erosão e transporte de um sedimento. 

vulcânica básica 

rocha vulcânica que contém entre 45 e 52% de sílica 

vulcânica de 45 e 52% de sílica 

vulcânica básica 

Nl'queVN2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

Aqui Nl' é rocha vulcânica, V e o verbo relaciona! conter, N2' é entre 45 e 52% de 

sílica e Nl é vulcânica. É interessante notar o zeramento de rocha quando da transformação 

de Nl' em Nl. Trata-se provavelmente, de item redundante; poderíamos dizer que vulcânica 

pressupõe rocha. 

tectônica de placas 

tectônica que serve para estudar a formação, 

o movimento, as interações e a destruição das 

placas Nl que Vl prep V2 N3, N4, N5 N6 prep N2 

tectônica da formação, do movimento, das 

interações e da destruição das placas Nl prep N3, N4, N5 N6 prep N2 

tectônica de placas Nl prep N2 

Neste caso, Nl é tect6nica, Vl é o verbo relaciona! servir (para .. .}, V2 é estudar, N3 

é formação, N4 é movimento, N5 é interações, N6 é destruição e Nl é placas. Há, como pode 



7 SINTAGMAS TERMINOLÓGICOS 

7.1 O Domínio das Geociências 

O universo das Geociências é o planeta Terra, abrangendo o solo, a água, plantas e 

animais (fósseis); seu objetivo é estudar sua composição, seus processos internos e externos, 

passados e atuais, bem como a sua evolução e as interações de diversos fatores ao longo 

destes processos. 

Alguns estudiosos vêem as geociências como uma ciência geral que engloba ciências 

da terra como geologia e geografia. Outros, entretanto, consideram a geologia a ciência que 

englobaria outras como geografia, geofisica, geoquímica, etc. Não é nosso objetivo, neste 

trabalho, discutir esta questão. Consideraremos, então, geociências, o grande domínio que 

engloba subdomínios como: estratigrafia, geocronologia, geologia econômica, geologia 

estatística, geofisica, geologia estrutural, geologia regional, geotectônica, geomorfologia, 

geoquímica, hidrogeologia, mineralogia, paleontologia, petrologia (metamórfica, sedimentar e 

ígnea), Sensoriamento remoto e cartografia. 

Cada um destes subdomínios trata de diferentes aspectos relacionados ao estudo da 

terra. Assim, a estratigrafia compreende o estudo da seqüência das camadas; a geocronologia 

ocupa-se da avaliação da idade das rochas e eventos geológicos; a geologia econômica trata 

dos materiais geológicos de utilidade prática e de sua aplicação; a geologia estatística faz uso 

de métodos estatísticos para fms geológicos; a geoflsica é mais que um subdomínio, é a 

ciência que estuda os fenômenos fisicos que afetam a terra, tais como gravidade, magnetismo, 
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ser visto, o zeramento de N3, N4, N5, e N6, pois todos estes itens, formação, movimento, 

interações e destruição, estão subentendidos em tectônica (do gr. tektonikés), 'arte de 

construir' (no nosso caso, arte da construção das placas). 

O capítulo a seguir apresenta uma demonstração da análise de 57 STs dos três 

domínios. Começaremos com o domínio das Geociências. 
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sismicidade etc.; a geologia estrutural trata da atitude, forma e arranjo dos estratos na crosta 

terrestre e dos processos de deformação e deslocamento que os afetam; a geologia regional 

estuda aspectos gerais de uma determinada região; a geotectônica estuda os processos 

geológicos envolvidos na edificação do nosso planeta; a geomorfologia é o estudo das formas 

de relevo atuais e investigação da sua origem e evolução; a geoquímica, bem como a 

geofisica, representa uma área de estudo bastante ampla, sendo considerada por alguns 

autores como ciência autônoma e estuda as leis que regem a freqüência, a distribuição e a 

migração dos elementos químicos no globo terrestre, incluindo, então, litosfera, biosfera, 

hidrosfera e atmosfera; a hidrogeologia estuda o comportamento aqüffero de diferentes rochas 

e formações e o aproveitamento da água subterrânea; a mineralogia estuda a estrutura 

cristalina, fisica, química e descrição dos minerais formadores das rochas; a paleontologia, 

também considerada uma ciência, trata dos fósseis e pode, ela mesma, ainda ser subdividida 

em paleozoologia, ou o estudo dos animais fósseis e paleobotânica, ou o estudo dos vegetais 

fósseis; a petrologia estuda as rochas, sejam elas de origem metamórfica, sedimentar ou 

ígnea; o sensoriamento remoto analisa as condições climáticas e geológicas da terra através 

de satélites sensores e a cartografia, considerada a arte ou ciência de compor cartas 

topográficas, geológicas, etc. É importante ressaltar que estes subdomínios não esgotam o 

domínio das geociências e que o que fizemos foi uma tentativa de descrever os subdomínios 

considerados na nossa amostragem a fim de fornecer um panorama deste domínio tão 

complexo, cujos subdomínios se entrelaçam e sobrepõem constantemente com o objetivo de 

dar conta dos fenômenos que a ciência tenta compreender e explicar desde que o homem 

começou a observar o seu habitat: o planeta Terra. 

Por fim, gostaríamos de citar os geólogos J. H. Popp e C. Paschoale ao definir a 

Geologia: 

"A Geologia é a ciência da Terra, de seu arcabouço, de sua composição, de seus 
processos internos e externos e de sua evolução. O campo de atividade da Geologia é, 
por conseguinte, a porção da Terra constituída de rochas que, por sua vez, são as fontes 
de informações. Entretanto, a formação das rochas decorre de um conjunto de fatores 
fisicos, químicos e biológicos, donde os interesses se entrecruzarem repetidamente. É 
objeto da Geologia Geral o estudo dos agentes de formação e transformação das rochas, 
da composição e disposição das rochas na crosta terrestre." (Popp, 1984, p. xvü). 

"A natureza é um texto, a geologia é, entre outras cotsas, uma fantástica 
atividade de leitura." (Paschoale, 1983 :40) 
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A seguir, uma demonstração da anâlise realizada com os STs deste domínio. 

Na anâlise do conjunto de 252 STs coletados foram identificadas três macrocategorias 

semânticas: CONSTITUIÇÃO, MOVIMENTO e FINALIDADE. A primeira 

delas foi ainda subdividida em quatro subcategorias: COMPOSIÇÃO, FEIÇÃO, 

ABRANGÊNCIA e LOCALIZAÇÃO; a segunda, em duas subcategorias: ORIGEM e 

PROCESSO. A última delas não sofreu nenhuma subdivisão. Dentro da subcategoria 

FEIÇÃO também houve três subdivisões: COLORAÇÃO, ESTRUTURA e FORMA TO. 

Esquematicamente, poderíamos descrever as categorias às quais chegamos como 

segue: 

GEOCIENCIAS 

CONSTITUIÇÃO MOVIMENTO FINALIDADE 

COMPOSIÇÃO FEIÇÃO ABRANGENCIA LOCALIZAÇÃO ORIGEM PROCESSO 

COLORAÇAQ 

ESTRUTl.JRA 

FORMATO 

QUADRO 1 - Categorias semânticas do domínio das Geociências 

A seguir, apresentamos cada uma das macrocategorias e subcategorias, juntamente 

com uma explicação de cada uma delas assim como exemplos de cada categoria. Usaremos, 

para demonstrar a anâlise, 27 STs com suas respectivas fichas tenninológicas e comentários. 

Vale ressaltar que as fichas para os STs restantes encontram-se em anexo. 

Os STs cuja anâlise apresentaremos a seguir são os seguintes, jâ relacionados às 

macro e subcategorias respectivas: 
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CONSTITUIÇÃO ABRANGÊNCIA 

conjunto litológico 

COMPOSIÇÃO depósito mineral 

crosta continental paragêneses minerais 

depósito argiloso 

rocha alcalina LOCALIZAÇÃO 

ambiente continental 

FEIÇÃO depósito fluvial 

COLORAÇÃO planície costeira 

granito leucocrático 

minerais félsicos MOVIMENTO 

minerais máficos 

ORIGEM 

ESTRUTURA corpo intrusivo 

dobras abertas magmatismo granítico 

estratificação cruzada rocha ígnea 

granulação fma 

PROCESSO 

FORMATO cristalização magmática 

estrutura dômica metamorfismo de contato 

estrutura helicítica transgressão marinha 

textura "spinifex" 

FINALIDADE 

datação radiométrica 

história deformacional 

rocha geradora 

Como poderá ser visto ao longo deste capítulo, observamos dois tipos básicos de 

descompactações para os STs analisados: transformação e variação. Com relação aos Ns 

(nomes) envolvidos, a transformação pode ser de 2 tipos: 
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(2) por vezes tivemos que recorrer a um segundo V (verbo), Vl, que, como todos 

verbos, também sofreu zeramento, 

rocha que serve para gerar determinado bem mineral 

rocha geradora de determinado bem mineral 

rocha geradora 

Nl que Vl (V2 N3) 

Nl N2prepN3 

Nl N2 

(3) ou ainda, houve casos em que o V (verbo) era reflexivo, ou seja, V,er, 

estruturas que se assemelham a um domo 

estruturas de domo 

estruturas dômicas 

Nl que V ref N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

O segundo tipo de descompactação, aquele da variação que será determinada pela 

origem greco-latina do termo, pode ser assim exemplificada: 

granito que exibe coloração clara 

granito de coloração clara 

granito leucocrático 

(Nl= leucocrático, do grego leukós, branco) 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

Começaremos demonstrando a análise dos STs cuja macrocategoria identificada foi 

CONSTITUIÇÃO. É importante notar que, percentualmente, a categoria 

CONSTITUIÇÃO é, de longe, a mais numerosa, chegando a perfazer 65% dos STs 

coletados. Deste total, 15% pertence à categoria COMPOSIÇÃO. 

CONSTITUIÇÃO: Nesta macrocategoria, identificamos quatro subcategorias que 

têm em comum o fato de um dos elementos envolvidos na formação dos STs constituir, de 

alguma forma, uma parcela de algo maior. 
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COMPOSIÇÃO: Nos STs em que identificamos esta categoria, podemos notar que 

Nl contém N2, e.g.: crosta continental, depósito argiloso ou rocha alcalina. Podemos dizer 

que um dos elementos do ST representa a composição química - os elementos químicos que 

compõem o objeto - ou mineralógica - os minerais que compõem o objeto - do outro 

elemento. Para levarmos a cabo a descompactação destes STs utilizamos o verbo relaciona} 

conter. 

Vejamos a ficha terminológica dos STs crosta continental, depósito argiloso e rocha 

alcalina. 

FICHAN° 054 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: crosta continental 
CONTEXTOS: 

1. Geralmente, isso [presença de granitóides em zonas de cisalhamento] é atribuído à 
dilatação da crosta continental, com a abertura de fraturas que são preenchidas por magmas 
graníticos. (19-3C 307) 

2. Em terrenos mais jovens, podem corresponder a frações do manto carreadas até a crosta 
continental em ofiólitos. (17-3J 303) 

3. Elas [falhas] podem ocorrer tanto em crosta oceânica como em crosta continental. (16-
3A247 
DEFINIÇÃO: Porção externa da terra constituída predominantemente por rochas de 
afmidades continentais. É a crosta que, em relação à oceânica, apresenta composição média 
mais ácida (incluindo aí camadas graníticas, sedimentares e basálticas) e forma o substrato 
dos continentes. 
TIPOLOGIA: N + Ad" 
VERBO RELACIONAL: conter 
DESCOMPACTAÇÃO: 

crosta que contém composição continental 
crosta de composição continental 
crosta continental 

Onde: 
Nl= crosta 
V= contém 
N3= composição 
N2= continental 

Nl queVN3 N2 
Nl prepN3 N2 
Nl N2 
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FICHAN°057 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: depósito argiloso 
CONTEXTOS: 

1. Reforça essa hipótese o carâter descontínuo dos depósitos e a presença freqUente da 
Aloformação Rio do Bananal na base dos terraços fluviais, além das características 
sedimentológicas apresentadas pelos depósitos argilosos, distinguindo-os como argilas de 
origem fluvio-lacustre. (21-3D 240) 

2. Corpos de rochas sedimentares ou magmâticas, isolados da ocorrência principal da 
formação a que se correlacionam, não devem receber denominações formais próprias. 
Exemplo: a Formação Serra Geral inclui derrames, arenitos intertrapes e alguns depósitos 
a)"2ilosos. (16-4C 381) 
DEFINIÇÃO: Depósito de granulometria extremamente fma (menor que Y256 mm) e 
composto predominantemente, senão completamente, por argilo-minerais ( caolinitas, 
esmectitas, montmorilonitas, etc.). 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: conter 
DESCOMPACTAÇÃO: 

depósito que contém argilo-minerais N1 queVN2' 
depósito de argilo-minerais N1 prepN2' 
depósito argiloso N1 N2 

Onde: 
N1 = depósito 
V= contém 
N2'= argilo-minerais 
N2= argiloso 

FICHAN° 190 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha alcalina 
CONTEXTOS: 

1. Este trabalho experimental tem os mesmos objetivos, tentando contribuir com dados para 
a petrologia de rochas alcalinas. (19-4B 436) 

2. Caso a área-fonte possua uma característica sedimentológica notável tal que permita o 
reconhecimento de seus sedimentos (blocos, grânulos e areias) dentro da bacia sedimentar 
(por exemplo: um batólito de granito vermelho ou de rochas alcalinas, termos litológicos 
com minerais pesados típicos, etc.), estimativas de deslocamento lateral e taxas de 
deslocamento lateral poderão ser obtidas. (16-3A 252) 
DEFINIÇÃO: Rocha magmâtica caracterizada pela alta porcentagem de âlcalis em relação 
à sílica e à alumina. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: conter 



DESCOMPACTAÇÃO: 

rocha que contém alta porcentagem de 
álcalis 
rocha de álcalis 
rocha alcalina 

Onde: 
Nl= rocha 
V= contém 
N3= alta porcentagem de 
N2'= álcalis 
N2= alcalina 

COMENTÁRIOS: 

Nl que V N3 prep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 
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Podemos verificar, em crosta continental, que se trata da crosta cuja COMPOSIÇÃO 

apresenta, basicamente, rochas "de afinidades continentais", opondo-se àquela de 

COMPOSIÇÃO oceânica. 

Em depósito argiloso, vale notar que, ainda que a defmição deste ST, "Depósito de 

granulometria extremamente fina e composto predominantemente, senão completamente, por 

argilo-minerais" mencione o seu aspecto estrutural, ou seja, que se trata de depósito de 

granu/ometria extremamente fina, o que se mantém na cristalização é o seu aspecto 

composicional- argiloso-, ou seja, composto predominantemente, senão completamente, por 

argilo-minerais, identificando a categoria COMPOSIÇÃO. 

Em rocha alcalina, onde identificamos a categoria COMPOSIÇÃO, podemos 

observar a alta porcentagem de álcalis na rocha em relação a outros compostos, o que a faz 

alcalina. 

Por outro lado, podemos notar, em todos os três exemplos, o zeramento natural de V -

símbolo representativo de Verbo e que passaremos a não mencionar a partir deste ponto, pois 

trata-se de procedimento comum a todas as descompactações dos STs deste corpus. No 

segundo e terceiro exemplos, notamos a transformação de N2' em N2: argilo-minerais > 

argiloso e álcalis > alcalina, o que não ocorre no primeiro caso, pois desde o início da 
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descompactação já contamos com a presença de N2, continental. No primeiro e no terceiro 

casos, houve ainda o zeramento do N3. 

Do total de 65% dos termos da macrocategoria CONSTITUIÇÃO 31.3% 

pertencem à subcategoria FEIÇÃO, cuja análise veremos a seguir. Dos 31.3% dos termos, 

1.6% estão relacionados à COLORAÇÃO, 26.2% à ESTRUTURA e 3.5% a FORMATO. 

FEIÇÃO: Esta categoria foi considerada como a expressão de características 

intrínsecas dos objetos das Geociências, tais como coloração, estrutura, formato. Por essa 

razão, distinguimos três espécies de características: COLORAÇÃO, ESTRUTURA e 

FORMATO. Os verbos relacionais utilizados nas descompactações foram: exibir, 

apresentar(-se), formar, delimitar-se e observar-se. 

COLORAÇÃO: Onde N2 é ou sugere a cor de Nl, e.g.: granito leucocrático, 

minerais máficos e minerais félsicos. A seguir, as fichas terminológicas para os três 

exemplos. 

FICHAN° 129 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: granito leucocrático 
CONTEXTOS: 

I. O fracionamento de uma assembléia dominada por anfibólio e feldspatos, durante a 
ascensão e posicionamento das prováveis injeções que geraram o Granito da Ramada, 
seguida de fracionamentos localizados de fases acessórias, a exemplo do preconizado por 
Nardi e Bitencourt (1989) para granitos leucocráticos muito diferenciados, pode explicar a 
maioria das feições observadas no granito. (21-3F 272) 

2. As rochas deste domínio são típicos granitos leucocráticos, com índice de cor entre 5 e 
11, e coloração rosada com leves tons de cinza. (18-4F 427) 

3. Em lcosinho, a rocha original é um granito leucocrático; os pegmatitos são de pequeno 
porte, zonados ou não, com associações de ortoclásio (ou microclínio ), albita, muscovita, 
fluorita, berilo e tantalita (Marinho 1967). (21-ID 35) 
DEFINIÇÃO: Granito de cores predominantemente claras, isto é, composto por minerais 
leucocráticos. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: exibir 
DESCOMPACTAÇÃO: 



granito que exibe coloração clara 
granito de coloração clara 
granito leucocrático 

Onde: 
Nl= granito 
V= exibe 
N2'= coloração clara 
N2= leucocrático 

FICHA N° I63 

NI queV N2' 
NI prep N2' 
NIN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: minerais máficos 
CONTEXTOS: 
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I. As variações de Zr e Y [elementos traços] parecem diretamente ligadas às dos minerais 
máficos. (I5-4D 306) 

2. Os minerais máficos estão representados por agregados de flogopita, titanita, epídoto e 
clorita, em meio aos quais se encontram restos de homblenda marrom e clinopiroxênio. (19-
2H226 
DEFINIÇÃO: Minerais que apresentam cores escuras como, por exemplo, os anfibólios e 
as olivinas. 
TIPOLOGIA: N + Ad" 
VERBO RELACIONAL: exibir 
DESCOMPACTAÇÃO: 

minerais que exibem coloração escura 
minerais de coloração escura 
minerais máficos 

Onde: 
NI = minerais 
V= exibem 
N2'= coloração escura 
N2=máficos 

FICHAN° I62 

NI que VN2' 
NI prep N2' 
NIN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: minerais félsicos 
CONTEXTOS: 

I. A foliação S2 é fortemente penetrativa e grada, por vezes, a um nítido bandamento, 

caracterizado pela alternância de níveis irregulares, ora a base essencialmente de minerais 
félsicos, ora ricos em máficos. I8-2A 110 
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2. A xistosidade S2, propriamente dita, caracteriza-se por uma textura grano-lepidoblâstica 

grossa, por lentes muito adelgaçadas de minerais félsicos e pela constante presença de 
vênulas de quartzo, ou de segregações de feldspato+clorita+quartzo na charneira de micro e 
de mesodobras; as vênulas de quartzo marcam, portanto, microdobras sem raiz que, com o 
completo desenvolvimento de S2, dão origem a lineações do tipo rods. (20-U 244) 

DEFINIÇÃO: São os minerais de cores claras como, por exemplo, o quartzo e os 
felds atos. 
TIPOLOGIA: N + Ad' 
VERBO RELACIONAL: exibir 
DESCOMP ACTAÇÁO: 

minerais que exibem coloração clara 
minerais de coloração clara 
minerais félsicos 

Onde: 
Nl = minerais 
V= exibem 
N2'= coloração clara 
N2= félsicos 

COMENTÁRIOS: 

N1 queVN2' 
N1 prepN2' 
N1N2 

Nos três exemplos, a COLORAÇÃO é fator predominante para a definição e 

identificação das rochas ou minerais, como mostra o contexto número 2 do ST granito 

leucocrático: "com índice de cor entre 5 e 11 ". V ale ressaltar que a numeração para o índice 

de cor varia entre 1 e 100. 

Com relação à descompactação, é interessante notar a transformação do N2' de 

coloração clara em dois N2 distintos: leucocrático, do grego leukós (branco) efélsicos, que 

tem sua origem emfel(dspato) + sí(lica) + ico, ambos de coloração basicamente clara Por 

outro lado, o N2' de coloração escura, transforma-se no N2 máficos a partir da junção de 

(ma)gnésio, (f)erro e -ico, respectivamente. 

A segunda subdivisão da subcategoria FEIÇÃO, ESTRUTURA, e que é a mais 

numerosa das três, é o que apresentaremos a seguir. 
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ESTRUTURA: Aqui, é a estrutura em Nl- seu aspecto visual- que é a característica 

mais marcante, como por exemplo, em dobras abertas, granulação fina e estratificação 

cruzada: 

FICHAN°068 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: dobras abertas 
CONTEXTOS: 

1. A Seqüência Morro Escuro mostra evidências de pelo menos quatro fases de dobramento, 
numeradas de D 1 a D4 e que compreendem: 
D1 - ( ... ) 
D2 - Esta fase está representada por dobras mesoscópicas abertas, assimétricas, que se 
desenvolvem segundo uma sucessão de amplas anticlinais e sinclinais com superficie axial 
(S2) de alto mergulho e representada por uma clivagem de fratura nos metaconglomerados, 
nas formações ferríferas e nos mármores (Foto 3), ou uma clivagem de crenulação em 
metapelitos. (19-3A 287) 

2. Diversos pesquisadores (Ebert 1969, Ferreira & Albuquerque 1969, Torres et al. 1973, 
Mello & Mello 1972, Brito-Neves 1975, entre outros) descreveram a evolução estrutural 
dessas rochas como relativamente simples: dobras abertas com plano axial subvertical a 
vertical cujos eixos se orientam a NNE-SSW, como a feição predominante nesta seqüência 
metapelítica. (17-3M 315) 

3. As fases de deformação reconhecidas por Carneiro et al. (1984c ), com base em critérios 
de superposição, orientação e estilo, podem ser resumidas como segue: 
Fase Fl - ( ... ) 
Fase F2- ( ... ) 
Fase F3 - definida por amplas ondulações regionais e numerosas dobras abertas, 
geralmente isópacas a localmente anisópacas, portadoras de clivagem de crenulação s3 

plano-axial ou clivagem de fratura. A fase F3 parece ter incidido com maior intensidade na 
parte meridional da faixa. (14-2C 104) 
DEFINIÇÃO: Dobra de pequeno ângulo de mergulho dos flancos e, portanto, sem 
adelgaçamento ou espessamento das camadas nas charneiras ou nos flancos, com grande 

(70-1200) ângulo interlimbos. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: apresentar 
DESCOMPACTAÇÃO: 

dobras que apresentam grande (70-1200) ângulo interlimbos 

dobras de grande (70-1200) ângulo interlimbos 
dobras abertas 

Onde: 
Nl=dobras 
V= apresentam 
N2'= grande ângulo interlimbos 

N1 queVN2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 
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I N2= abertas 

FICHAN° 130 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: granulação fma 
CONTEXTOS: 

1. São rochas foliadas, de granulação fina, com coloração verde-escura, constituídas 
principalmente por clorita. (19-1B 56) 

2. A redescrição detalhada dos furos de sondagem executados pela CPRM e arquivados na 
litoteca do 4° Distrito do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), no Recife, 
assim como das trincheiras ainda acessíveis, numa abordagem macroscópica permite 
distinguir basicamente quatro grupos de tipos litológicos como componentes das lentes 
máfico-ultramáficas: anfibolitos escuros, holomelanocráticos, de granulação fina; 
tremolitos com variáveis proporções de porfrroclastos de piroxênio, a piroxenitos; clorititos 
gradando para os dois tipos anteriores; e gnaisses anfiboliticos bandados com alternância 
milimétrica a centimétrica entre melanossomas dos três tipos anteriores e leucossoma rico 
em plagioclásio. (20-U 112) 

3. As rochas mais antigas são representadas por gnaisses leucocráticos, de granulação fma, 
fracamente foliados e bandados, de composição tonalítica, fácies anfibolito médio, idades 
radiométricas Rb-Sr em torno de 2,9 Ga (Tassinari & Montalvão 1980, Montalvão 1986) e 
injetados de diques de diabásio metamorfizados, como no Bloco do Caiamar (Fig. 1). (19-
3A 283) 
DEFINIÇÃO: Pela norma C.I.P.W. 1, granulometria fma é aquela cujos componentes 
_possuem diâmetro menor que 1mm. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: exibir 
DESCOMPACTAÇÃO: 

granulação que exibe grãos de até 1 mm 
granulação de grãos de até 1 mm 
granulação fma 

Onde: 
N1 = granulação 
V= exibe 
N2'= grãos de até 1mm 
N2=fma 

N1 queVN2' 
N1 prepN2' 
N1 N2 

1 Iniciais dos petrógrafos americanos Cross, lddings, Pirsson e Washington, autores do método clássico de 
cálculo petroquímico que indica a constituição mineralógica virtual das rochas magmáticas. 
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FICHAN°074 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: estratifica ão cruzada 
CONTEXTOS: 

1. Os arenitos sempre apresentam estratificação cruzada, predominando o tipo festão e 
pacotes de estratificação cruzada sigmoidal. (17-3D 249) 

2. A estratificação dominante é do tipo cruzada, passando a paralela nas partes superiores 
das seqüências. (18-1C 45) 

3. Apresentam [arenitos esbranquiçados médios, grossos e localmente conglomeráticos com 
grãos quartzosos, de seleção regular] estratificação cruzada planar, acanalada e plano

aralela. 16-2F 187 
DEFINIÇÃO: Estratificação é uma estrutura original que divide os sedimentos em leitos, 
camadas ou estratos. Estratificação cruzada é uma estrutura onde as camadas são curtas e 
inclinadas em discordância angular com outras camadas, também curtas, formadas por 
correntes continentais. 
TIPOLOGIA: N + Ad. 

DESCOMPACTAÇÃO: 

estratificação que apresenta cruzamento 
estratificação de cruzamento 
estratificação cruzada 

Onde: 
N 1 = estratificação 
V= apresenta 
N2'= cruzamento 
N2= cruzada 

COMENTÁRIOS: 

N1 que VN2' 
N1 prepN2' 
N1N2 

Confirmando o aspecto da ESTRUTURA presente nestes ST, podemos observar, em 

dobras abertas, que uma dobra é uma distorção de um volume de material que se manifesta 

como um encurvamento ou conjunto de encurvamentos que podem manifestar-se de diversas 

formas: aberta, fechada, isoclinal, dependendo do ângulo entre os flancos, ou seja, os dois 

extremos do material dobrado. No que se refere à granulação fina, podemos afmnar que os 

grãos de um sedimento (seus componentes) podem ser classificados segundo o seu tamanho 

(sua granulação):.fino, médio, grosso, etc. Ou seja, trata-se de traços categoriais da ordem da 

FEIÇÃO do objeto que se está tratando e, mais especificamente, da sua ESTRUTURA. Por 
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fim, em estratificação cruzada, fica claro o caráter estrutural do ST: estratificação cruzada é 

uma estrutura onde as camadas são curtas e inclinadas em discordância angular com outras 

camadas. 

Do ponto de vista da descompactação, podemos verificar a transformação dos N2' 

grande (70-1200) ângulo interlimbos, grãos de até lmm e cruzamento nos N2 abertas,jina e 

cruzada, bem como o zeramento da preposição de. 

A última subdivisão da subcategoria FEIÇÃO, que exemplificaremos a seguir, é 

FORMATO. 

FORMATO: Neste caso, o N2 é usado, basicamente, para fazer referência ao formato 

de Nl. É interessante notar que, textualmente, a referência ao formato dá-se por comparação a 

algum elemento conhecido, o que possibilita descrevê-lo ou identificá-lo, como por exemplo, 

em estrutura dômica (a partir de domo) ou estrutura helicítica (a partir de hélice) ou ainda 

estrutura spinifex (a partir de spinifex). Assemelhar-se foi o verbo relaciona] que utilizamos 

para realizar as descompactações destes STs, pois a referência ao FORMA TO se dá sempre 

por semelhança. 

FICHAN°077 
UNIDADE TERMINOL GICA: estrutura dômica 
CONTEXTOS: 

1. Essa proposição de Santos et ai. (1984) difere das de Abreu (1978) e Costa (1980) na 
medida em que dá ênfase ao diapirismo de gnaisses em oposição a intrusões graníticas como 
mecanismo gerador das estrutura dômicas. (15-4D 309) 

2. As atitudes dos planos axiais dessas dobras variam e mostram vergência para os núcleos 
das estruturas dômicas. (18-2A 110) 

3. Além dessas estruturas, existem outras de caráter mais local, como as estruturas dômicas 
(braquianticlinais) e as descontinuidades, das quais se destacam as falhas inversas, em geral 
orientadas N-S com cavalgamento de leste para oeste, tais como as de Tucuruí (Matta & 
Hasui 1984), de Andorinhas-Martírios (Abreu & Hasui 1978), de Aragominas (Teixeira et 
ai. 1984) e outras prováveis na região de Paraíso do Norte e na Serra do Quatipuru. (19-1B 
52 
DEFINIÇÃO: Estrutura (termo aplicado aos aspectos morfológicos das rochas ou à atitude 
ou posição das mesmas como estratificação, falhas, sinclinais, anticlinais, etc.) rochosa que 
lembra um domo como, or exem lo, massas arredondadas constituídas de sal- ema no to o 
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das quais há depósitos de anidrita e petróleo. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

estruturas que se assemelham a um domo N1 que Vrerprep N2' 
estruturas de domo N1 prep N2' 
estruturas dômicas N1 N2 

Onde: 
N 1 = estruturas 
V= assemelham-se 
N2'=domo 
N2= dômicas 

FICHAN°078 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: estrutura helicítica 
CONTEXTOS: 

1. Não foram observados cristais com estruturas helicíticas (bola de neve), indicativos de 
crescimento sincinemático. (14-2C 107) 

2. Essas inclusões definem, por vezes, estruturas beliciticas, sigmoidais (conforme definiu 
Bard op. cit. ), indicativas da rotação dos cristais hospedeiros. (18-2A 113) 
DEFINIÇÃO: Estrutura (ou textura) comumente encontrada em cristais que sofreram um 
crescimento rotacional progressivo dando um aspecto de "hélice" às seções deste mineral ou 
cristal (Bard, modificado, p. 76-77). 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

estruturas que se assemelham a uma hélice N1 que V ref prep N2' 
estruturas de hélice N1 prepN2' 
estruturas helicíticas N1N2 

Onde: 
N1 =estruturas 
V= assemelham-se 
N2'= hélice 
N2= helicítica 
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FICHAN° 240 
UNIDADE TERMINOLÓ_GICA: textura "spinifex" 
CONTEXTOS: 

1. Estes níveis serpentiníticos mostram restos de textura cumulática (Foto 2), transicionando 
para rochas com textura spinifex bem desenvolvida (Fotos 3 e 4) (17-3A 213). 

2. Este segundo tipo pode ser confundidocom a textura spinifex (Cesar & Soliani 1984, 
Moreira & Marimon 1984, Flinn & Moffat 1985) e é objeto do presente trabalho (17-31 
302). 

3. A porção basal da Faixa Crixás é constituída de derrames ultramáficos com textura 
spinifex, serpentinitos e xistos magnesianos sobreposta por metabasaltos localmente 
almofadados e metamorfizados em actinolita-tremolita xistos (14-2B 093). 
DEFINIÇÃO: Textura de cristais entrelaçados e interpenetrados de olivina, tendo sido 
formada por têmpera. O aspecto assemelha-se a um tipo de grama nativa da Austrália, do 
gênero "spinifex". 
TIPOLOGIA: N + N 
VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

textura que se assemelha à planta do gênero "spinifex" N1 que Vrcrprep N2' 
textura da planta do gênero "spinifex" N1 prep N2' 
textura "spinifex" N1 N2 

Onde: 
N1= textura 
V= assemelha-se 
N2'= planta do gênero "spinifex" 
N2= "spinifex" 

COMENTÁRIOS: 

Nestes três exemplos (estrutura dômica, estrutura helicítica, textura "spinifex"), 

podemos observar que a categoria configura-se sob a forma de um processo associativo de 

semelhança estabelecido entre o FORMA TO de uma determinada estrutura ou textura e um 

domo, uma hélice e uma planta de um certo gênero, ou seja, "spinifex". 

Do ponto de vista da descompactação, podemos verificar a transformação dos N2' 

domo, hélice e planta do gênero "spinifex" nos N2 dômicas, helicíticas e "spinifex", 

respectivamente. 
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A subcategoria menos numerosa das quatro que compõem a macrocategoria 

CONSTITUIÇÃO, ABRANGÊNCIA, conta com 8.3% dos STs e será apresentada a 

segurr. 

ABRANGÊNCIA: Nesta categoria, por vezes o Nl, por vezes o N2, expressa um 

fenômeno relacionado à noção de abrangência, e.g.: conjunto litológico, depósito mineral, 

para gêneses minerais. Os verbos relacionais que utilizamos foram: compreender, reunir, 

englobar e concentrar. 

FICHA N° 038 

CONTEXTOS: 

1. Este conjunto litológico [xistos e formações gnáissicas] sofreu metamorfismo de grau 
anfibolito-alta, seguido por retrometamorfismo de facies xisto-verde (Borges Martins et al. 
1982). (15-4C 293) 

2. Este conjunto litológico [série de corpos ultramâficos serpentinizados, alojados em 
metassedimentos de baixo grau metamórfico], embora abordado por diversos autores 
(Almeida 1974, Berbert 1970, Silva et al. 1974, Puty et al. 1972, Hasuy et al. 1977, Abreu 
1978, Cunha et ai. 1982), não mereceu até o presente estudos mais pormenorizados, em 
parte pelas dificuldades devidas à intensa serpentinização ocorrida. (19-lE 51) 

3. Tal conjunto litológico [xistos magnesianos, anfibólio, anfibólio-metachert e metachert 
manganesífero] representa originalmente um pacote predominantemente mâfico, com 
incursões localizadas de prováveis derrames ultramâficos, manifestações subvulcânicas 
ultramáficas e níveis uímicos silicosos im uros i s. 7 e 8 . 17-3A 215 
DEFINIÇÃO: o conjunto de tipos litológicos representativos de uma determinada região, 
Forma ão, etc. 
TIPOLOGIA: N + Ad. 
VERBO RELACIONAL: reunir 
DESCOMPACTAÇÃO: 

conjunto que reúne tipos litológicos 
conjunto de tipos litológicos 
conjunto litológico 

Onde: 
Nl= conjunto 
V= reúne 
N3= tipos 
N2= litoló 1co 

Nl queVN3N2 
Nl prepN3 N2 
N1 N2 
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FICHAN° 060 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: depósito mineral 
CONTEXTOS: 

1. De acordo com os critérios gerais de potencialidade metalogenética (Plant et a/. 1983), o 
Granito da Ramada apresenta significativa probabilidade de estar associado a depósitos 
minerais (21-3F 273). 

2. Neste sentido, espera-se que as grandes descobertas em depósitos minerais venham de 
áreas de densa cobertura vegetal, ainda pouco exploradas (Canney 1969) (19-4A 425). 

3. A abordagem adotada é inspirada no conceito de tipologia de depósitos minerais 
(Routhier 1958), no qual, a partir do estudo de uma população de depósitos, procura-se 
defmir tipos com características fatuais comuns (20-U 32). 
DEFINIÇÃO: É a concentração de uma ou mais espécie(s) mineral( ais) em um determinado 
local. Diferentemente da "zona mineralizada", o "depósito mineral" apresenta interesse 
econômico. 
TIPOLOGIA: N +N/ Adj 
VERBO RELACIONAL: reunir 
DESCOMP ACTAÇÁO: 

depósito que reúne minerais N1 que VN2 
depósito de minerais Nl prep N2 
depósito mineral N1N2 

Onde: 
Nl = depósito 
V= reúne 
N2=mineral 

FICHAN° 173 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: paragêneses minerais 
CONTEXTOS: 

1. As paragêneses minerais da Seqüência Morro Escuro não são diagnósticas da pressão e 
temperatura a que foram submetidas as rochas onde ocorrem (19-3A 287). 

2. A primeira hipótese pode ser descartada porque as paragêneses minerais das rochas 
regionais indicam as mesmas condições metamórficas por toda área em tomo da zona de 
cisalhamento (19-3C 307). 

3. A estabilidade das paragêneses minerais formadas durante o metamorfismo regional 
indicam que a temperatura permaneceu relativamente elevada após o pico metamórfico 
responsável pela formação dos migmatitos do "Complexo Ceará", sugerindoque o inicio da 
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LOCALIZAÇÃO: Na última das subcategorias de CONSTITUIÇÃO, Nl está 

localizado em N2, e.g: ambiente continental, depósito fluvial, planície costeira. O verbo 

relaciona! utilizado foi localizar-se. 

FICHAN°005 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente continental 
CONTEXTOS: 

1. As características sedimentológicas e estruturais indicam ambientes continental na 
porção inferior e marinho na superior (16-2F 187). 

2. M. unicostata é uma das poucas espécies ainda observadas, atestando mais uma vez sua 
relativa tolerância aos ambientes supostamento desfavoráveis: essa espécie apareceu nas 
primeiras fases de deposição da Formação Rio do Rasto, quando o ambiente continental 
estava começando a se caracterizar, e resistiu discretamente a todas as alterações na história 
evolutiva da bacia, tendo desenvolvido populações abundantes apenas quando as outras 
espécies estavam ausentes (19-4G 492). 

3. Bigarella & Andrade (1964) também creditaram a origem da Formação Cabo a processos 
morfoclimáticos, em ambiente continental de clima árido (19-1B 018). 
DEFINIÇÃO: Ambiente de sedimentação que se localiza em terra firme. O clima, a 
vegetação e a topografia são fatores importantes na determinação dos sedimentos 
acumulados neste tipo de ambiente. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: localizar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

ambiente que se localiza no continente N1 que Vrerprep N2' 
ambiente do continente N1 prepN2' 
ambiente continental N1 N2 

Onde: 
N 1 = ambiente 
V= localiza-se 
N2'= continente 
N2= continental 

FICHAN°059 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: depósito fluvial 
CONTEXTOS: 

1. Aqueles autores realizaram um estudo sedimentológico num depósito fluvial fortemente 
bimodal (areia e cascalho), característica que os levou a considerar inadequadas as medidas 
de Inman (op. cit.) por se basearem em apenas dois ou trêsQontos da curva acumulativa, o 
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que as tomariam insuficientes para descrever curvas não-normais (16-2C 157). 

2. Nos depósitos fluviais, são identificadas descontinuidades erosivas nítidas, ressaltadas ou 
não por variações litológicas, sendo a principal delas associada à diferenciação entre os 
níveis de terra os fluviais 21-3D 238 . 
DEFINIÇÃO: Depósito sedimentar resultante da deposição em corrente de água. E um 
de ósito relacionado à ambiente continental. 
TIPOLOGIA: N + Ad' 
VERBO RELACIONAL: localizar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

depósito que se localiza em corrente de água 
depósito de corrente de água 
depósito fluvial 

Onde: 
N1 = depósito 
V= localiza-se 
N2'= corrente de água 
N2= fluvial 

FICHA N° 176 
UNIDADE TERMINOL 
CONTEXTOS: 

N1 que Vrer prep N2' 
N1 prep N2' 
Nl N2 

1. A Enseada da Fortaleza, localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, entre as 

latitudes de 23029'30"8 e 23032'30"8 e as longitudes 45006'30"W e 4501 0'30"W, insere-se 
numa região onde a planície costeira apresenta área reduzida. (21-2B 114) 

2. Assim, durante o estágio I, quando os ventos apresentam as maiores velocidades e as 
chuvas são praticamente inexistentes (Fig. 3), as condições são ideais para a remoção de 
areia da face da raia ara a lanicie costeira. 20-U 205 
DEFINIÇÃO: Planície situada na costa (próximo ao mar), entre o continente propriamente 
dito e a latafonna continental. 
TIPOLOGIA: N + Ad' 
VERBO RELACIONAL: localizar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

planície que se localiza na costa 
planície da costa 
planície costeira 

Onde: 
Nl= planície 
V= localiza-se 

N1 que V rer prep N2' 
N1 prep N2' 
N1 N2 



I N2'= costa 
N2= costeira 

COMENTÁRIOS: 
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Os STs classificados sob esta categoria não apresentaram qualquer tipo de problema, 

pois, na maioria dos casos, N2 é a LOCALIZAÇÃO de Nl, como pôde ser visto nos três 

exemplos, ambiente continental, depósito fluvial e planície costeira. 

Com relação à descompactação, podemos observar, no primeiro e terceiro exemplos a 

transformação dos N2' continente e costa nos N2 continental e costeira, havendo 

identificação morfológica entre N2' e N2. Ocorre, também, o zeramento da preposição de. No 

segundo caso, verificamos a variação do N2' corrente de água em N2 fluvial. É importante, 

notar nesse caso, que a corrente de água refere-se à água de um rio, daí o ST ter-se 

cristalizado através do termo fluvial, que tem sua origem na palavra latinaflumen, "rio". Há 

também o zeramento da preposição de. 

A macrocategoria MOVIMENTO, bem menos numerosa do que 

CONSTITUIÇÃO, perfaz 19.8% dos STs, dividindo-se em ORIGEM e PROCESSO, a 

primeira com 13.5% e a segunda com 6.3% dos STs e é a que demonstraremos a seguir. 

MOVIMENTO: Esta categoria, por se tratar seja de um PROCESSO, seja da 

ORIGEM de algo, envolve o que poderíamos chamar de MOVIMENTO: tanto a 

ORIGEM do desencadeamento de um determinado movimento, quanto o modo ou o 

PROCESSO como o movimento se desenvolveu. Os verbos relacionais uitlizados nas 

descompactações foram originar-se, originar, processar-se, causar, sofrer e envolver. 

ORIGEM: Neste caso, ou Nl origina-se através de N2, e.g.: corpo intrusivo, rocha 

ígnea, ou Nl origina N2, e.g.: magmatismo granítico. 
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FICHAN°043 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo intrusivo 
CONTEXTOS: 

1. O corpo intrusivo de Totoró situa-se no segmento norte-nordeste - Sistema/Faixa de 
Dobramentos Seridó - do Domínio Estrutural Central (Brito-Neves 1983, Fig. 1). (19-3E 
323) 

2. Corpos intrusivos, principalmente na forma de sills, provavelmente associados com o 
mesmo evento que originou os diques são freqUentes e ocorrem de preferência na porção NE 
da Bacia do Paraná. (19-3J 393) 

3. A Formação Remédios é constituída por rochas eruptivas e intrusivas composta de 
substratos de rochas piroclásticas atravessadas por inúmeros diques e corpos intrusivos 
hipoabissais, traquitos e outras rochas de caráter ultrabásico-alcalino. (17-3B 221) 
DEFINIÇÃO: De acordo com o local em que se dá a consolidação do magma, há dois tipos 
de atividade ígnea: o plutonismo e o vulcanismo. O plutonismo se dá quando a consolidação 
ocorre no interior da crosta, originando as rochas plutônicas ou intrusivas. As rochas 
intrusivas podem ocorrer de maneiras muito diversas, formando corpos de formas e 
tamanhos variados e que apresentam relações variadas com as rochas encaixantes, ou seja, 
com as rochas preexistentes dentro das quais eles se solidificaram. Os mais comuns são os 
diques, sils e /acólitos. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: originar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

corpo que se origina por intrusão 
corpo de intrusão 
corpo intrusivo 

Onde: 
Nl= corpo 
V= originar-se 
N2'= intrusão 
N2= intrusivo 

FICHA N° 201 

Nl que Vrerprep N2' 
N1 prep N2' 
N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha ígnea 
CONTEXTOS: 

1. Observando-se o conjunto de pontos representativos das amostras do Gnaisse Cantão 
projetados nos diagramas A-F-M e Ab-Or-An, verifica-se que eles configuram um nítido 
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trend de variação coincidente com o trend normal de diferenciação de rochas ígneas ácidas. 
(15-4D 306) 

2. Alguns autores (Dupuy 1968, Berlin & Henderson 1969, Noble & Hedge 1970, Korringa 
& Noble 1971) empregaram a distribuição de oligoelementos entre fenocristais e a matriz 
vítrea (ou afanítica) de rochas efusivas em petrologia de rochas ígneas. (19-4B 436) 

3. No flanco nordeste ocorrem conglomerados basais constituídos de seixos e matacões de 
quartzo, quartzito e ocasionalmente rochas ígneas e metamórficas, discordantes sobre o Pré
Cambriano. (16-2F 193) 
DEFINIÇÃO: Rochas cuja origem deve-se ao resfriamento e solidificação do magma. O 
magma, por sua vez, é um fluido natural muito quente, predominantemente constituído por 
uma fusão de silicatos e mostrando proporções variadas de água, elementos voláteis ou de 
cristais em processo de crescimento. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: originar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

rocha que se originou do resfriamento do magma 
rocha de magma 
rocha ígnea 

Onde: 
Nl=rocha 
V= originar-se 
N2'=magma 
N2= ígnea 

FICHA N° 150 

N1 que Vrerprep N3 prep N2' 
N1 prepN2' 
N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: magmatismo granítico 
CONTEXTOS: 

1. Os dados geocronológicos apresentados evidenciam a importância do magmatismo 
granítico relacionado ao Ciclo Brasiliano na região de Arenópolis-Piranhas, no sudoeste de 
Goiás. (15- lA 07) 

2. O magmatismo granítico assume afinidade shoshonítica por volta de 640 Ma, 
representada pelas rochas constituintes dos núcleos dos Complexos de Lavras do Sul e Santa 
Rita, que não apresentam evidência de deformação dúctil ou metamorfismo regional. (21-3F 
266) 
DEFINIÇÃO: Existem dois tipos fundamentais de magmatismo (desenvolvimento e 
movimento do magma): magmatismo granítico e magmatismo basáltico. O primeiro forma 
95% das rochas intrusivas e plutônicas. Diz-se que o magmatismo granítico está sempre 
relacionado a áreas em que houve formação de extensas montanhas (Andes, Alpes), zonas 
em que a crosta sofreu fenômenos de compressão, dobramento e afundamento, com 
evidências de que esse magma é produzido por fusão parcial de rochas preexistentes sob 
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profundidade da ordem de 7 a 75 Km. Nessas regiões, as rochas originadas ocorrem sob a 
forma de corpos intrusivos muito grandes, intimamente relacionados com as cadeias de 
montanhas. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: originar 
DESCOMPACTAÇÃO: 

magmatismo que origina granito Nl queVN2' 
magmatismo de granito Nl prepN2' 
magmatismo granítico Nl N2 

Onde: 
Nl = magmatismo 
V= origina 
N2'= granito 
N2= granítico 

COMENTÁRIOS: 

Em corpo intrusivo, podemos observar a ORIGEM de Nl, no caso corpo, através de 

um processo de intrusão, ou seja, introdução de material magmático no interior da crosta, o 

que nos conduz ao N2 intrusivo. 

Em magmatismo granítico não é o N2 que dá ORIGEM ao Nl, mas o contrário: o Nl 

origina o N2. É o desenvolvimento e o movimento do magma que são responsáveis pela 

ORIGEM do granito. 

No caso de rocha ígnea, que tem como sinônimo o ST rocha magmática, é a sua 

ORIGEM o que aparece ao longo da sua descompactação. Trata-se de rocha cuja 

consolidação ocorreu em profundidade e devido ao resfriamento do magma. 

Verificamos, sob o aspecto da descompactação, a transformação dos N2' granito, 

intrusão e magma nos N2 granítico, intrusivo e ígnea, juntamente com o zeramento da 

preposição de. É interessante notar que, no último caso, há a transformação do N2' magma no 

N2 ígnea, do latim igneu, relativo ao fogo. Além disso, neste último caso, houve também o 

zeramento do N3 resfriamento. 
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A segunda e última subcategoria da macrocategoria MOVIMENTO é aquela 

referente a PROCESSO e cuja análise demonstraremos a seguir. 

PROCESSO: De maneira geral, Nl processa-se conforme descrito por ou em N2, 

e.g.: cristalização magmática, metamorfismo de contato, transgressão marinha. 

FICHA No 053 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: cristalização magmática 
CONTEXTOS: 

1. A preservação de fenocristais de feldspato constitui evidência inequívoca de uma 
cristalização magmática (Fotos 6 e 7). (17-3A 216) 

2. As relações texturais sugerem que a cristalização magmática foi iniciada com a 
formação de anfibólio e plagioclásio, seguindo-se quartzo, biotita e feldspato alcalino. (21-
3F 268) 
DEFINIÇÃO: O material magmático pode, sob fusão, subir e derramar-se sobre a superflcie 
da crosta ou então permanecer no interior da crosta consolidando-se em câmaras plutônicas. 
Deste resfriamento ou cristalização do magma no interior ou na superflcie resultam as rochas 
magmáticas. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: processar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

cristalização que se processa com o resfriamento do magma Nl que V rer prep N3 prep N2' 
cristalização do magma Nl do N2' 
cristalização magmática Nl N2 

Onde: 
N1 = cristalização 
V= processar-se 
N3= resfriamento 
N2'=magma 
N2= magmática 

FICHA No 157 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: metamorfismo de contato 
CONTEXTOS: 

1. Conseqüentemente, os dados obtidos para o hornfels Totoró indicam: 
a. As temperaturas obtidas, usando-se a composição química do núcleo da granada, refletem 
condições do metamorfismo regional que não atingiram o equilíbrio químico durante o 
metamonasmo de contato (19-3E 327). 
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2. Os dados disponíveis permitem supor que a unidade evoluiu a partir de intrusões 
graníticas, cujo emplacement se deu provavelmente em fase sin a tarditectônica ao 
desenvolvimento das seqüências vulcano-sedimentares, gerando metamorfismo de contato 
e preservando em seu seio encraves das supracrustais (17-3C 237). 

3. Na região estudada, as rochas do Grupo São Roque foram afetadas por metamorfismo 
regional, bem como metamorfismo de contato de âmbito restrito (14-2C 107). 
DEFINIÇÃO: Metamorfismo verificado na vizinhança de grandes massas ígneas 
intrusivas e efetuado em condições térmicas menos enérgicas que no pirometamorfismo 
(alterações sob temperaturas elevadas). 
Desenvolve-se ao redor de corpos ígneos intrusivos (como batólitos), que cedem parte de 
sua energia térmica às rochas vizinhas encaixantes. Em conseqüência, as rochas assim 
metamorfisadas apresentam-se em auréolas envolvendo o corpo ígneo. 
TIPOLOGIA: N +de+ N 
VERBO RELACIONAL: p_rocessar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

metamorfismo que se processa na vizinhança de grandes massas fgneas intrusivas 
metamorfismo na vizinhança de grandes massas fgneas intrusivas 

N l que V rer prep N2' prep N3 
N 1 prep N2' prep N3 

metamorfismo de contato 

Onde: 
N1 = metamorfismo 
V= processar-se 
N3= grandes massas ígneas intrusivas 
N2'= vizinhança 
N2=contato 

FICHA No 241 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: transgressão marinha 
CONTEXTOS: 

N l prep N2 

1. O contato da Formação Furnas com a Formação Ponta Grossa no flanco nordeste da bacia 
é por superfície erosional, pois a transgressão marinha que depositou o membro inferior 
ultrapassou os limites de posição da Formação Furnas e se estendeu sobre rochas pré-
cambrianas. (16-2F 192) 

2. A razão é que as três bacias estariam isoladas no Emsiano e unidas pelo aumento da 
transgressão marinha no Eifeliano. (16-4C 395) 
DEFINIÇÃO: Avanço do mar sobre extensa área continental, testemunhado por seqüências 
marinhas que permanecem recobrindo antigas superfícies. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: processar-se 
DESCOMPACTAÇÃO: 

transgressão que se processa no mar Nl que Vrerprep N2' 
Nl prep N2' 



transgressão do mar 
transgressão marinha 

Onde: 
Nl =transgressão 
V= processar-se 
N2'= mar 
N2=marinha 

COMENTÁRIOS: 
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Nl N2 

Para cristalização magmática, ambos contextos apresentados sugerem o desenrolar de 

um PROCESSO: (1) A preservação de fenocristais de feldspato constitui evidência 

inequívoca de uma cristalização magmática; ou seja, houve uma cristalização, resultante do 

resfriamento (provavelmente gradual) do magma e que, por flm, preservou determinados 

cristais e (2) a cristalização magmática foi iniciada com a formação de anfibólio e 

plagioclásio, seguindo-se quartzo, biotita e feldspato alcalino, ou seja, houve um estágio 

inicial de cristalização proveniente do resfriamento do magma (com a formação de anfibólio 

e plagioclásio) e um estágio seguinte (com a formação de quartzo, biotita e feldspato 

alcalino), caracterizando um PROCESSO. 

Em metamorfismo de contato, podemos dizer que o metamorfismo, por si só, já é um 

PROCESSO, uma vez que se trata de uma transformação sofrida por uma rocha sob a ação 

de temperatura, pressão, gases e vapor d'água. Neste caso é um PROCESSO metamórfico 

que se dá por contato de massas ígneas intrusivas. 

Em transgressão marinha, novamente, o Nl, transgressão, já designa, por si só, um 

PROCESSO, ou seja, um avanço de águas sobre área continental; neste caso, um avanço do 

mar sobre o continente. 

Sob o aspecto da descompactação, verificamos nos três STs a transformação dos N2' 

magma, vizinhança e mar nos N2 magmática, contato, marinha, juntamento com o 

zeramento da preposição de(o). 
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Podemos notar, no primeiro caso, o zeramento do N3 resfriamento, assim como o 

zeramento do N3 grandes massas ígneas intrusivas, no segundo exemplo. Mantém-se apenas 

a noção de vizinhança, contato, como se, em se tratando de metamorfismo, só houvesse 

contato entre grandes massas ígneas intrusivas. No último exemplo não há nenhum 

procedimento diferenciado, a transformação ocorrida assemelha-se àquela que denominamos 

canônica, diferenciando-se apenas pela existência do V rer (verbo reflexivo), que não faz parte 

daquele tipo de transformação. 

Por fim, a categoria FINALIDADE, que não sofreu nenhuma subdivisão, 

totalizando 15% dos STs. 

FINALIDADE: Os últimos STs cuja análise demonstraremos serão aqueles nos 

quais identificamos a categoria FINALIDADE: datação radiométrica, história 

deformacional e rocha geradora. Nesta categoria identificamos aqueles STs cujo Nl servia 

para uma determinada FINALIDADE. Os verbos relacionais utilizados nas 

descompactações foram: servir (para .. .), servir (de .. .) e visar. 

FICHAN°056 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: datação radiométrica 
CONTEXTOS: 

1. Datações radiométricas efetuadas em rochas do maciço e adjacências indicam uma 
história geológica complexa (Matsui et ai. 1976, Girardi et al. 1978). (19-2H 225) 

2. Questionamentos sobre a gênese e a posição estratigráfica dessas unidades passaram a ser 
então temas enfocados nos trabalhos posteriores nos quais ora se retomava a origem 
coluvial, de Kegel, ora a tectônica, de Cobra, acrescendo-se cada vez mais de dados 
geocronológicos provenientes da identificação de novos fósseis encontrados, ou de datações 
radiométricas nas rochas vulcânicas associadas. (19-1B 18) 

3. A idade mínima, inferida a partir do contexto geológico e datações radiométricas 
regionais, seria do Proterozóico Inferior a Médio para ambas as ocorrências, sendo que para 
o corpo de Barragem existem determinações radiométricas preliminares e duvidosas nas 
metamáficas (K-Ar) e de suas encaixantes que indicariam uma idade arqueana. (20-U 120) 
DEFINIÇÃO: Datação baseada na desintegração atômica de certos elementos radioativos 
para determinação da idade das rochas. Datação radiométrica, é o uso das técnicas de 
medida de grandeza associadas à energia radiante, na datação de tipos rochosos. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
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DESCOMPACTAÇÃO: 

Datação que serve para determinar a idade das rochas com 
radiatividade 

NI que VI V2 N3 prep 
N2' 

Datação da idade das rochas com radiatividade 
Datação radiométrica 

Onde: 
N1= datação 
V1 = serve (para ... ) 
V2= determinar 
N3= a idade das rochas 
N2'= radiatividade 
N2= radiométrica 

FICHAN° 136 
UNIDADE TERMINOL GICA: história deformacional 
CONTEXTOS: 

N1 prep N3 prep N2' 
N1 N2 

1. Ademais, enquanto as seqüências sedimentares das porções superiores dos greenstones da 
região mostram evidências de terem sido deformadas juntamente com as porções 
metavulcânicas inferiores de estágio de rifte, a seqüência Morro Escuro registra uma 
história deformacional distinta da observada no greenstone de Guarinos (19-3A 289). 

2. As estruturas presentes na zona de cisalhamento Tauá registram uma prolongada história 
deformacional (21-20 170). 

3. As rochas apresentam grau metamórfico na facies xisto verde e o padrão grosseiramente 
quadrangular das serras que delimitam a região resulta de uma complexa história 
deformacional 21-2E 138 . 
DEFINIÇÃO: Descrição da evolução geológica de uma determinada região ou litotipo 
enfatizando os rocessos deformacionais. 

VERBO RELACIONAL: servir 
DESCOMPACTAÇÃO: 

história que serve para descrever os processos de deformação 
história de deformação 
história deformacional 

Onde: 
NI =história 
VI= serve (para ... ) 
V2= descrever 
N3= processos 
N2'= deforma ão 

Nl que Vl V2 N3 prep N2' 
N1 prep N2' 
Nl N2 
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I N2= deformacional 

FICHA No 197 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha geradora 
CONTEXTOS: 

1. Na pesquisa de petróleo existem quatro fatores críticos que governam sua ocorrência: 
rocha geradora, rocha-reservatório, trapa e relações temporal e espacial adequadas (14-1E 
35). 

2. Santos (1983) e Macambira (1983), nas áreas de Cambioâ e Lontra, respectivamente, 
aprofundaram a discussão sobre o metamorfismo e apresentaram algumas anâlises qufmicas 
dos micaxistos buscando defmir a natureza de suas rochas geradoras (18-2A 109). 
DEFINIÇÃO: Uma dada rocha que reúne condições (tanto da rocha em si, isto é, 
características fisico-químicas, quanto as condições diagenéticas do ambiente) para a 
geração de determinado bem mineral, no caso, petróleo. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

rocha que serve para gerar determinado bem mineral N1 que V1 (V2 N3) 
rocha geradora de determinado bem mineral N1 N2prepN3 
rocha geradora N1N2 

Onde: 
N1= rocha 
V1= serve (para ... ) 
V2= gerar 
N3= determinado bem mineral 
N2= geradora 

COMENTÁRIOS: 

Em datação radiométrica, o Nl é um "instrumento"' que tem urna determinada 

FINALIDADE, ou seja, determinar a idade de uma rocha. 

No caso de história deformacional, novamente, o Nl tem uma determinada 

FINALIDADE, que é descrever os processos de deformação que ocorreram em uma 

região. 
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De acordo com os contextos do ST rocha geradora, podemos verificar que este é um 

tipo de rocha que pode gerar petróleo ou micaxistos. Ela reúne um certo número de 

caracteristicas que faz dela uma rocha com esta FINALIDADE. 

Com relação à descompactação, podemos observar a existência de dois verbos: servir 

(para .. .) e outro, por exemplo: servir (para .. .) determinar, servir (para .. .) descrever e servir 

(para ... ) gerar. Este foi um procedimento comum a todos os STs nos quais identificamos a 

categoria FINALIDADE. O segundo verbo, ou V2, estabelece qual é a FINALIDADE. 

Poderiamos, inclusive, ter uma subdivisão dentro desta categoria, de acordo com o tipo de 

FINALIDADE. Entretanto, não é nosso objetivo, neste trabalho, avançar no sentido de chegar 

a categorias mais "fmas". Podemos verificar, também o zeramento do N3 idade das rochas, 

processos e determinado bem mineral, bem como o zeramento da preposição de. Além disso, 

observamos, nos dois primeiros exemplos, a transformação dos N2' radiatividade e 

deformação nos N2 radiométrica e deformacional. 

No caso de rocha geradora, entretanto, verificamos algumas peculiaridades. Este foi o 

único ST do corpus deste trabalho cujo N2, geradora, confundiu-se com o V2, gerar. Como 

pode ser visto através da cadeia de símbolos que representa as transformações, o N2 não 

aparece na primeira linha, tendo, no seu lugar, uma junção de V2 e N3. A seguir, há o 

zeramento do V2 e conseqüente aparecimento do N2 que foi derivado do V2. Houve também 

o zeramento do N3, determinado bem mineral, pois este item sempre será dado pelo contexto, 

como podemos observar: (1) Na pesquisa de petróleo existem quatro fatores críticos que 

governam sua ocorrência: rocha geradora ... ; (2) Santos (1983) e Macambira (1983), nas 

áreas de Cambioá e Lontra, respectivamente, aprofundaram a discussão sobre o 

metamorfismo e apresentaram algumas análises químicas dos micaxistos buscando definir a 

natureza de suas rochas geradoras. 

A seguir, um quadro com todos os STs analisados pertencentes ao domínio das 

Geociências sob cada uma das categorias que identificamos neles: 
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GEOCIENCIAS 

CONSTITUIÇÃO MOVIMENTO FINALIDADE 

COMPOSIÇÃO FEIÇÃO ABRANGE NOA LOCAl.IZAÇÃO ORIGEM PROCESSO 

água salobra COLO,RAÇAO ambiente tectônico água subterrânea águaconata cristalização magmática amostra de mão 
bacia sedimentar granito leucoaático assembléia mineralógica água superficial ambiente deposicional deriva rrtorãnea análise estrutural 
corpo arenítico minerais félsicos assoóação mineralógica ambiente continental ambiente de sedimentação espisódio transgressivo ângulo de extinção 
corpo de arenito minerais málicos associações litológicas ambiente costeiro divagem de crenulação e'IOiuçào metamórlica ângulo de mergulho 
corpo granítico quartzo leitoso c~unto litológico ambiente fluvial divagem de fratura evolução tectônica bacia de drenagem 
corpo granitóide depósito mineral ambiente lacustre conglomerado basal fase de deposição coluna (lito)estratigráfica 
corpo málico ESTRUTURA embasamento cristalino ambiente litorâneo corpo ígneo intemperismo químico coluna litológica 
corpo mineralizado areia fina e\'ento geológico ambiente marinho corpo intrusivo metamorfismo de contato composição granulométrica 
corpo ultrabásico arenito basal evolução geológica bacia costeira corpo sedimentar metamorfismo progressivo composição litol6gica 
corpo ultramáfico arenito fino fase mineral depósito continental corrente de maré metamorfismo termal composição mineralógica 
crosta continental bredla intrafonmacional gradação mineralógica depósito fluvial derrame málico processo de sedimentação comprimento de onda 
crosta oceânica corpo rodloso inteMlo estratigráfico lace da praia derrame uttramáfico processo deposicional datação radiométrica 
depósito argiloso dobra aberta irrtervalo granulométrico manto de irrtemperismo estrutura sedimentar processo diagenético dinâmica fluvial 
depósito sedimentar dobra isodinal pacote litológico margem continental e\'ento deformacional PfOCesso tectônico furo de sondagem 
dique de diabásio dobra mesoscópica paragênese metamórfica metamorfismo regional e\'ento de defonmação rocha granuRtica gradiente geoténnico 
elementos-traços dobramento aberto paragênese mineral nível crustal e\'ento magmático transgressão marinha grau de irrtemperismo 
feldspato alcaino estratificação auzada seqüência estratigráfica planície costeira evento metamóriico grau de metamorfismo 
irrtrusão graríllica estratificação gradual sucessão estratigráfica planicie de inundação e\'ento tectônico grau metamórfico 
lente de aremo estratificação plano-paralela termo litológico planície de maré fase de defonmação história defonmacional 
' metachert' ferrífero extinção ondulante unidade (rrto)estratigráfica plataforma continental fase máfica história deposicional 
minerais acessórios facies sedimentar zona mineralizada plataforma marinha foliação magmática história geológica 
nível arenoso faixa de afloramento rocha adjacente fofiação metamórfica história metamórfica 
pacote sedimentar faixa de cisalhamento rocha supracrustal fofiação milonitica idade isocrônica 
placa continental faixa de dobramentos sedimento continental gnaisse granítico idade radiométrica 
rocha alcalina falha de empUITào sedimento marinho magmatismo granítico mapa geológico 
rocha anfiborrtica falha gravitacional talude continental rocha ígnea mapeamento geológico 
rocha basáltica falha inversa zona de subducção rocha magmática perfil elétrico 
rocha básica falha normal rocha metamórfica Jl(Ospecçào mineral 
rocha cák:io-silicática falha reversa rocha metassedimentar rocha encaixante 
rocha carbonática falha transcorrente rocha metawlcânica rocha geradora 
rocha granítica fase de dobramerrtos rocha milonítica rocha hospedeira 
rocha máfica fase transgressiva rocha sedimentar seção delgada 
rocha ultramáfica feição morfológica rocha vulcânica sensoriamento remoto 
sedimento carbonático feição textura! sedimento terrigeno sistema aqüífero 
veio de quartzo feições defonmacionais taxa de deposição 
vênula de quartzo feições estruturais tectônica de falharnento 
wlcânicas básicas feições geomórficas tectônica de placas 

feições litológicas tectônica transcorrente 
feições mineralógicas 
feições primárias 
fonmação ferrífera 
fração granulométrica 
granulação fina 
granulação grossa 

~-- - ----
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laminação plano-paralela 
leque aluvial 
lineação de estiramento 
marcas de onda 
matriz granoblástica 
níveis conglomeráticos 
padrão deformaàonal 
plano axial 
rejeito vertical 
sedimento dástico 
seqüência deposiciooal 
seqüência sedimentar 
seqüência vulcano-sedimentar 
sistema de leques 
sistema deposiciooal 
superficie de descontinuidade 
termo intennediário 
text~n granoblástica 
textura ígnea 
textura lepidoblástica 
texllKa nematoblástica 
textlKa porfirítica 
transporte seletivo 
variação laciológica 
zona de àsalhamento 
zona de contato 
zona de falhamento 
zona de milonitização 

FORMATO 
divagem ardosiana 
corpo tabular 
estrutura dômica 
estrutura heliática 
facies anfibolito 
lacies granulito 
lacies xisto-verde 
palhetas de biotita 
textura 'spinifex" 

QUADRO 2- Sintagmas Terminológicos do domínio das Geociências 
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7.2 O Domínio da Medicina 

A Medicina é um domínio tão amplo quanto o das Geociências. Divide-se em diversos 

subdomínios e, quanto mais esta ciência avança, mais subdomínios são criados - ou 

subdomínios já existentes são subdivididos -para dar conta de fenômenos relacionados ao 

corpo JLSico e psíquico do homem. Entretanto, diferencia-se das Geociências na medida em 

que seu universo é um universo que poderíamos chamar de "fechado"- o corpo humano-, ou, 

pelo menos, que tem seus limites mais claramente definidos dos daqueles das Geociências. O 

universo das Geociências é o planeta Terra, abrangendo solo, água, plantas e animais 

(fósseis). Não foi necessário- e talvez não fosse nem mesmo possível-, estabelecermos uma 

"moldura" para este domínio. No caso da Medicina, entretanto, faz-se necessário 

desenharmos certos limites, dada a natureza do domínio. De forma geral, poderíamos 

observar dois grandes grupos de interesse: o do conhecimento e o da ação médica. 

Dentro do primeiro, podemos verificar a existência de quatro áreas principais: por um 

lado anatomia e fisiologia; por outro, anatomia patológica e fisiopatologia. A anatomia lida 

com a forma e a estrutura que os tecidos ou os órgãos podem ter. A fisiologia trata de como 

eles funcionam. A anatomia patológica vai tratar da morfologia da doença, ou da forma que a 

doença assume (e.g. tumor). A fisiopatologia, por sua vez, vai tratar do funcionamento da 

doença, ou seja, o conjunto de sinais, sintomas, sua semiologia. 

Do ponto de vista da ação médica, podemos destacar o diagnóstico, o prognóstico e a 

terapêutica. O primeiro, ou a determinação de uma doença através de seus sintomas, pode ser 

etiológico - através da origem da doença -, anatômico - através da forma e da estrutura da 

doença - ou funcional - relacionado às funções vitais de um órgão doente. O prognóstico é o 

juízo médico baseado no diagnóstico e a terapêutica é a parte da medicina que estuda e põe 

em prática os meios adequados para aliviar ou curar os doentes. 

Além disso, cada área da medicina, como a pediatria, a oftalmologia, a neurologia e a 

cirurgia apresenta requisitos individuais. A anatomia trata de um conjunto fmito de cerca de 

5.000 conceitos que, antes da aparição da Nomina Anatomica se representavam por cerca de 

50.000 termos; outras nomenclaturas médicas são de natureza aberta. A nomenclatura médica 
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é mais diversificada que outros códigos já que, além dos objetos reais, designa estados, 

condições, processos e operações e não só é suscetível de expansões, como os outros códigos, 

mas também está sujeita a revisões, conforme aumenta o conhecimento da fisiologia humana, 

das enfermidades e das operações e desenvolvem-se novos métodos de diagnóstico e 

tratamento. 

A classificação anatômica baseia-se em princípios topográficos e sistemas funcionais, 

de tal forma que as veias, artérias, músculos, nervos, etc. são identificados, em primeiro lugar, 

por sua posição, por exemplo, músculo abdominal, nervo lingual, ou por sua função, por 

exemplo, nervo lacrimal, canal audidivo. Também é muito freqüente encontrar-se adjetivos 

diferenciadores, sobretudo formando pares contrastivos, por exemplo, músculo palmar longo 

e músculo palmar breve. As patologias classificam-se segundo a natureza e a origem, em 

congênitas, traumáticas, infecciosas, neoplásticas, metabólicas, endócrinas, alérgicas, 

psiquiátricas, iatrogênicas e idiopáticas. As causas das enfermidades se subdividem em 

categorias etiológicas caracterizadas por diversos suftxos, tais como -algia, -iase, -isma, -ite, 

-oma, -ose que são acrescentadas ao nome do órgão ou da parte do corpo afetada, por 

exemplo, aneurisma, trombose, colecistite, coletiase, colangeite. Os exames denominam-se 

segundo os instrumentos e métodos utilizados, por exemplo, auscultação, caterização, 

angiografia. As operações também subdividem-se topograficamente e segundo 

procedimentos básicos, quais sejam, excisão, sutura, que, por sua vez, caracterizam-se por 

sufiXOS tais como -tomia, -ectomia, -estomia, por exemplo, mastectomia, embolectomia. 

Por fun, os termos simples convivem com termos complexos segundo a necessidade 

de uma identificação única, sistemática e descritiva, por exemplo, esterno, nervo meato 

acústico externo, que é parte do nervo auriculotemporal. 

A seguir, demonstraremos a análise que realizamos para os STs deste domínio. 

Na análise do conjunto de 122 STs coletados foram identificadas quatro 

macrocategorias semânticas: CONSTITUIÇÃO, FUNÇÃO, EVOLUÇÃO e 

AUTORIA. A primeira delas foi ainda subdividida em quatro subcategorias: 

COMPOSIÇÃO, FEIÇÃO, ABRANG:ftNCIA e LOCALIZAÇÃO. A macrocategoria 
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EVOLUÇÃO sofreu duas subdivisões: DECORRÊNCIA e TEMPO. Por fim, a 

subcategoria FEIÇÃO também foi subdividida em FORMA TO e ESTRUTURA. 

Esquematicamente, poderíamos descrever as categorias às quais chegamos como 

segue: 

MEDICINA 

CONSTITUIÇÃO FUNÇÃO EVOLUÇÃO AUTORIA 

COMPOSIÇÃO FEIÇÃO ASRANGENOA LOCALIZAÇÃO DEComNOA 

FORMATO 
TEMPO 

ESTRUTURA 

QUADRO 3 - Categorias semânticas do domínio da Medicina 

A seguir, apresentamos cada uma das macrocategorias e subcategorias, juntamente 

com uma explicação de cada uma delas, assim como dos respectivos exemplos. Usaremos, 

para demonstrar a análise, 18 STs com suas fichas terminológicas e comentários. Vale 

ressaltar que as fichas para os STs restantes encontram-se em anexo. 

Os STs cuja análise apresentaremos a seguir são os seguintes, já relacionados às 

macro e subcategorias respectivas: 

CONSTITUIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 
canal medular 
membranas serosas 

FEIÇÃO 
FORMATO 
glândula tiróide 
herpes zóster 

ESTRUTURA 
corpo estriado 
fratura com cavalgamento 

FUNÇÃO 
corda vocal 
nervo auditivo 

EVOLUÇÃO 

DECORRÊNCIA 
cólica biliar 
cólica renal 

TEMPO 
bronquite aguda 
bronquite crônica 

AUTORIA 
doença de Alzheimer 



ABRANGÊNCIA 
sistema muscular 
tecidos epiteliais 

LOCALIZAÇÃO 
bulbo duodenal 
digestão intestinal 
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sinais de Babinski 

Como poderá ser visto ao longo deste capitulo, e como já foi mencionado para o 

domínio das Geociências, observamos dois tipos básicos de descompactações para os STs 

analisados: transformação e variação. 

Para este domínio, com relação aos Ns (nomes) envolvidos, a transformação pode ser 

de 3 tipos: 

(1) o caso canônico, ou seja, há apenas um verbo relacional, simples transformação de 

N2' em N2 e zeramento da preposição de: 

Sistema que compreende todos os músculos voluntários 

Sistema de todos os músculos voluntários 

Nl que VN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 Sistema muscular 

Dentre os STs do prunerro tipo, poderíamos ainda separar aqueles nos quais a 

transformação se dá por identificação morfológica - e podemos notar procedimentos de ajuste 

regulares da língua: duodeno>duodenal- entre N2' e N2, 

Estrutura globulosa que se localiza no duodeno 

Estrutura globulosa do duodeno 

Bulbo do duodeno 

Bulbo duodenal 

Nl' que Vrerprep N2' 

Nl' prepN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 
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e aqueles cuja transformação não resulta em nenhuma identificação morfológica entre 

N2'eN2, 

Tecidos que reúnem as células da pele, das membranas mucosas e das Nl que V N2' 

glândulas 

Tecidos das células da pele, das membranas mucosas e das glândulas Nl prep N2' 

Tecidos epiteliais Nl N2 

(2) para o segundo tipo de transformação houve casos em que tivemos que recorrer a 

um terceiro N (nome), N3- ou ainda N4, NS, etc.-, o qual invariavelmente foi zerado, 

Canal que contém a medula óssea 

Canal da medula óssea 

Canal medular 

Nl que V N2' N3 

Nl prep N2' N3 

Nl N2 

(3) ou tivemos que recorrer a uma segunda ou terceira faceta do mesmo N2, ou seja, 

N2", N2'": 

Músculo que se constitui parcialmente por uma membrana 

Músculo parcialmente membranoso 

Nl que V rer N2' prep N2" 

Nl N2'N2"' 

Músculo semimembranoso Nl N2 

Com relação aos verbos relacionais utilizados, por vezes houve o recurso a um 

segundo V (verbo), V2, que, como todos verbos, também sofreu zeramento. Por fun, houve 

casos em que o V (verbo) era reflexivo, ou seja, V rer, ou ainda, o verbo relaciona! foi utilizado 

na voz passiva V pus· 

Polipose que se localiza no intestino 

Polipose do intestino 

Polipose intestinal 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 



• 
ada por Alzheimer Doença que foi primeiramente identific 

Doença identificada por Alzhei.mer 

Doença de Alzheimer 
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Nl que Ypass prep N2 

Nl VprepN2 

Nl prep N2 

Com relação à variação, trata-se 

uma variação determinada pela origem 

não de urna transformação, propriamente dita, mas de 

greco-latina de N2, 

Glândula que se assemelha a um escudo 

Glândula como um escudo alongado 

Glândula tiróide 

alongado Nl queVrerN2' 

Nl comoN2' 

Nl N2 

Começaremos demonstrando a 

CONSTITUIÇÃO. Bem como no 

CONSTITUIÇÃO é a mais numero 

análise dos STs cuja macrocategoria identificada foi 

s domínios anteriores, percentualmente, a categoria 

sa, chegando a perfazer 50.8% dos STs coletados. 

CONSTITUIÇÃO: Nesta macrocategoria listamos as quatro subcategorias que 

ntos envolvidos na formação dos STs estar contido, de têm em comum o fato de um dos eleme 

alguma forma, em algo maior. São el 

LOCALIZAÇÃO, a primeira delas se 

4% pertence à categoria COMPOSIÇÃ 

as: COMPOSIÇÃO, FEIÇÃO, ABRANGÊNCIA e 

ndo a menos numerosa: dos 50.8% dos STs coletados, 

o. 

COMPOSIÇÃO: Nos STs em que identificamos esta categoria, utilizamos os verbos 

r-se: Nl contém N2, ou Nl apresenta N2 ou ainda Nl relacionais conter, apresentar e compo 

compõem-se de N2; e.g.: canal medula 

elementos do ST é uma estrutura ou sub 

r ou membranas serosas. Podemos dizer que um dos 

stância encontrada no corpo humano. 

Vejamos a ficha terminológica e análise dos STs citados sob esta categoria. 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: can 
DEFINI ÃO: Cavidade interior dos o 

al medular 
ssos compridos, que contém a medula óssea. 

TIPOLOGIA: N + Ad. 
VERBO RELACIONAL: conter 
DESCOMPACTA ÃO: 

i 
~ 

I 
! 
I 

i 

~ 

I 

l 



Canal que contém a medula óssea 
Canal da medula óssea 
Canal medular 

Onde: 
Nl= canal 
V= contém 
N3 =óssea 
N2'=medula 
N2=medular 

FICHAN°074 

Nl que V N2' N3 
Nl prep N2' N3 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: membranas serosas 

llO 

DEFINIÇÃO: As membranas serosas são membranas lisas e transparentes que forram certas 
cavidades do corpo. O nome destas membranas deriva do fato da sua superflcie ser umedecida 
por um líquido derivado do soro sanguíneo ou da linfa. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: conter 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Membranas que contêm um líquido derivado do soro sanguíneo ou da linfa (na sua superfície) Nl que VN3 

Membranas com uma serosidade Nl prep N2' 

Membranas serosas Nl N2 

Onde: 
Nl= membranas 
V= contêm 
N3= líquido derivado do soro sanguíneo ou da linfa (na sua superficie) 
N2'= serosidade 
N2= serosas 

COMENTÁRIOS: 

Trata-se, em canal medular, da cavidade interior dos ossos que contém, no seu 

interior, a medula óssea, ou seja, trata-se de característica da ordem da COMPOSIÇÃO da 

medula. 

Da mesma forma, em membranas serosas, verificamos que há uma serosidade, ou 

seja, um líquido semelhante ao soro sangüíneo, que faz parte da COMPOSIÇÃO destas 

membranas. 
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Com relação à descompactação, podemos verificar, no primeiro caso, o zeramento do 

N3, óssea, e a transformação de N2', medula, em N2, medular. No segundo caso, podemos 

observar a inexistência inicial de N2 e o seu aparecimento no fmal da descompactação, bem 

como o zeramento do N3, líquido derivado do soro sanguíneo ou da linfa (na sua superficie). 

Interpretamos este N3 como sendo uma serosidade, daí o N2' serosidade, para enfim 

chegarmos ao N2, serosas. 

A segurr, a segunda das subcategorias da macrocategoria CONSTITUIÇÃO, 

FEIÇÃO, que ainda foi subdividida em FORMATO e ESTRUTURA. Esta é a segunda mais 

numerosa das três, contando com 19.3% junto à subcategoria FEIÇÃO, 12.9% para 

subdivisão FORMATO e 6.4% para ESTRUTURA. 

FEIÇÃO: Bem como nos domínios anteriores, é o aspecto visual o traço que vemos 

cristalizado nos STs nos quais identificamos esta categoria: por exemplo, o modo como se 

estabelecem relações de semelhança com relação ao FORMA TO de certos elementos da 

medicina com os mais variados itens, ou mesmo a forma como determinadas ESTRUTURAS 

constituem-se. Assim, os verbos relacionais utilizados foram: assemelhar (-se), apresentar e 

constituir-se. Fez-se necessário distinguirmos duas subcategorias: FORMA TO e 

ESTRUTURA. 

FORMA TO: Onde Nl estabelece uma comparação entre o FORMA TO de Nl com 

algum item conhecido a fim de descrevê-lo ou identificá-lo. É interessante notar que, para 

este domínio, é comum que N2 assuma a forma de algum formante greco-latino, e.g.: 

glândula tiróide, herpes zóster. 

FICHA N° 052 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: glândula tiróide 
DEFINIÇÃO: Órgão glandular muito vascularizado situado na região anterior do pescoço 
semelhante a um escudo (do grego thyreos, escudo alongado). 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Glândula que se assemelha a um escudo alongado Nl que V rer N2' 
Glândula de escudo alongado Nl prepN2' 
Glândula tiróide Nl N2 



Onde: 
N 1 = glândula 
V reF assemelha-se 
N2'= escudo alongado 
N2=tiróide 

FICHAN°064 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: herpes zóster 
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DEFINIÇÃO: O herpes é uma erupção cutânea de natureza aguda que consiste no 
aparecimento de pequenas vesículas amarelas que se espalham por uma determinada área, 
secam e curam por formação de crostas. 
TIPOLOGIA: N + N 
VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Erupção cutânea que se assemelha a um cinto [pelo modo como se espalha] Nl' que VrerN2' 
Erupção cutânea de cinto [pelo modo como se espalha] 

Nl' prepN2' Herpes de cinto 
Herpes zóster Nl prepN2' 

N1N2 
Onde: 
Nl= herpes 
N 1 '= erupção cutânea 
V reF assemelha-se 
N2'=cinto 
N2= zóster 

COMENTÁRIOS: 

Na constituição de glândula tiróide, podemos notar o recurso, bastante comum neste 

domínio, a fonnantes greco-latinos. O N2, tiróide, tem sua origem no termo grego thyreos, ou 

"escudo alongado", estabelecendo uma relação de semelhança entre a o FORMATO da 

glândula e um escudo. 

Assim como no caso anterior, em herpes zóster, o N2, zóster tem sua origem no grego 

zoster, ou seja, cinto. A referência a cinto, aqui, dá-se pelo FORMA TO que esta erupção 

cutânea assume ao se espalhar, ou seja, em movimentos circulares, como que desenhando 

uma cinta, daí a transformação do N2', cinto, em N2, zóster. 
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Do ponto de vista da descompactação, podemos verificar em ambos os casos a 

variação do N2', de origem greco-latina que sofre os ajustes morfológicos necessários para 

fmalmente chegar ao N2. 

A segunda e última subdivisão da subcategoria FEIÇÃO é a da ESTRUTURA, que 

exemplificamos a seguir. 

ESTRUTURA: Nesta categoria é a ESTRUTURA em N2 - a forma como Nl se 

constitui - que aparece como característica marcante, e.g.: corpo estriado ou fratura com 

cavalgamento. 

FICHAN°026 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo estriado 
DEFINIÇÃO: Massa ovóide de substância cinzenta atravessada por numerosas estrias e 
que está situada em cada hemisfério cerebral. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: constituir(-se) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Corpo que se constitui de numerosas estrias [situado no cérebro] N1 que Vrerprep N2' 

Corpo de numerosas estrias [situado no cérebro] Nl prep N2' 

Corpo estriado [situado no cérebro] Nl N2 

Onde: 
Nl=corpo 
V reF constitui-se 
N2'= numerosas estrias 
N2= estriado 

FICHAN°044 
UNIDADE TERMINOLÚGICA: fratura com cavalgamento 
DEFINIÇÃO: Fratura em que um topo cavalga sobre o outro, fazendo geralmente as duas 
porções do osso fraturado um ângulo entre si. 
TIPOLOGIA: N + prep + N 
VERBO RELACIONAL: formar( -se) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Fratura que se forma com um topo cavalgando sobre o outro N 1 que V ref prep N3 V2 N4 

Fratura com um topo cavalgando sobre o outro Nl prep N3 V2 N4 

Fratura com cavalgamento Nl prep N2 

Onde: 
Nl= fratura 
V reF forma-se 



V2= cavalgando 
N3= um topo 
N4= sobre o outro 
N2= cavalgamento 

COMENTÁRIOS: 
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Em corpo estriado (corpo: massa ov6ide de substância cinzenta que se localiza em 

cada hemisfério cerebral), vemos, cristalizado o fato do corpo ser atravessado por 

numerosas estrias, ou seja, seu aspecto ESTRUTURAL, ou visual. 

Assim como no exemplo anterior, em fratura com cavalgamento, o aspecto da 

ESTRUTURA, ou seja, o que pode ser verificado visualmente, é o que vemos cristalizado 

neste ST, ou seja, o cavalgamento de um topo sobre o outro. 

No que diz respeito à descompactação, podemos observar a transformação dos N2' 

numerosas estrias no N2, estriado, bem como o zeramento da preposição de. No segundo 

caso, podemos observar o zeramento dos N3 e N4, um topo e sobre o outro, respectivamente, 

e a transformação do V2, cavalgando, no N2, cavalgamento, assim como o zeramento da 

preposição com. 

A terceira das subcategorias pertencentes à macrocategoria CONSTITUIÇÃO é 

ABRANGÊNCIA, que perfaz 4.8% dos STs desta macrocategoria. 

ABRANGÊNCIA: Nesta categoria, Nl compreende um número "x" de itens. Todas 

as descompactações se dão através do verbo relaciona} compreender. Exemplos desta 

categoria são: sistema muscular e tecidos epiteliais. 

FICHA N° 106 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: sistema muscular 
DEFINIÇÃO: Compreende todos os músculos voluntários, atingindo o peso de cerca de 50 
Kg num indivíduo de estatura média (70 Kg), ou seja, mais de dois quintos do peso total do 
corpo. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: compreender 
DESCOMPACTAÇÃO: 



Sistema que compreende todos os músculos voluntários 
Sistema de todos os músculos voluntários 
Sistema muscular 

Onde: 
Nl= sistema 
V= compreende 
N2'= todos os músculos voluntários 
N2= muscular 

FICHAN° 111 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: tecidos epiteliais 

Nl queVN2' 
Nl prepN2' 
N1N2 
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DEFINIÇÃO: Tecidos que incluem as células que revestem a pele e as membranas mucosas, 
assim como as que formam as glândulas.(V er tecido) 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: compreender 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Tecidos que compreendem as células da pele, das membranas mucosas e das glândulas Nl queVN2' 

Tecidos das células da pele, das membranas mucosas e das glândulas Nl prepN2' 

Tecidos epiteliais N1N2 

Onde: 
Nl= tecidos 
V= compreendem 
N2'= células da pele, das membranas mucosas e das glândulas 
N2= epiteliais 

COMENTÁRIOS: 

A ABRANGÊNCIA de sistema muscular está no Nl, ou seja, em sistema, termo de 

grande extensão significativa. Sistema é um tipo de base formadora de STs que compreendem 

um certo número de itens, como, por exemplo, os nervos: sistema nervoso. 

Em tecidos epiteliais, podemos notar a ABRANGÊNCIA do ST quando verificamos 

que se trata de um tecido que compreende células de diversas partes do corpo. Além disso, 

podemos ver, novamente, um recurso bastante comum no domínio da medicina, que é o uso 

de formantes greco-latinos: epitelial, do francês épithélium, derivado do latim científico, 

epithêlium. 
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No que se refere à descompactação, verificamos, no pnmerro exemplo, a 

transformação de N2', todos os músculos voluntários no N2, muscular e o zeramento da 

preposição de. 

No segundo exemplo, o N2', células da pele, das membranas mucosas e das 

glândulas, presente no início da descompactação, transforma-se no N2 epiteliais, do latim 

científico, como já vimos anteriormente. 

LOCALIZAÇÃO é a última e a mais numerosa das subcategorias pertencentes à 

macrocategoria CONSTITUIÇÃO, contando com 22.5% dos STs. 

LOCALIZAÇÃO: Diferentemente dos outros dois domínios estudados, a questão da 

localização, neste domínio, apresentou-se um pouco mais complexa. Nl, neste caso, não só 

pode localizar-se (geralmente para uma parte do corpo) em N2 mas pode ainda ocorrer 

(geralmente para processos) em N2, surgir ou sair por (para enfermidades) N2. Os verbos 

relacionais utilizados, portanto, foram: localizar-se, ocorrer, sair (por .. .) e surgir (em .. .). 

Exemplos desta categoria são: bulbo duodenal e digestão intestinal. 

FICHAN° 011 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: bulbo duodenal 
DEFINIÇÃO: Porção justap_ilórica do duodeno. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Estrutura globulosa que se localiza no duodeno N1' que V ref prep N2' 
Estrutura globulosa do duodeno N1' prepN2' 
Bulbo do duodeno N1 prep N2' 
Bulbo duodenal N1N2 

Onde: 
N1= bulbo 
VreF localiza-se 
N2'= duodeno 
N2= duodenal 
Nl '= estrutura globulosa 
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FICHAN°032 
UNIDADE TERMINOLÚGICA: digestão intestinal 
DEFINIÇÃO: Os alimentos transformados no estômago, e que constituem o quimo chegam 
ao intestino delgado, onde sofrem a ação de quatro fatores: a) bile; b) suco pancreático; c) 
suco entérico ou intestinal; d)_ bactérias. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: ocorrer 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Digestão que ocorre no intestino Nl que V prep N2' 
Digestão no intestino Nl prep N2' 
Digestão intestinal Nl N2 

Onde: 
N 1 = digestão 
V= ocorre 
N2'= intestino 
N2= intestinal 

COMENTÁRIOS: 

Trata-se, em bulbo duodenal, de uma estrutura globulosa, ou bulbo, o Nl, que tem 

sua LOCALIZAÇÃO no duodeno. Diferentemente do anterior, em digestão intestinal, o Nl, 

digestão, não se localiza no N2, intestino, mas ocorre, tem lugar em N2'. O Nl do exemplo 

anterior designa um item encontrado no corpo humano; no segundo caso, entretanto, estamos 

lidando com um processo que ocorre com uma certa periodicidade em uma determinada parte 

do corpo humano. 

Sob o ponto de vista da descompactação, os N2', duodeno e intestino tranfonnam-se 

nos N2 duodenal e intestinal. 

A seguir, a categoria FUNÇÃO, que não sofreu nenhuma subdivisão, totalizando 

10.4% dos STs. 

FUNÇÃO: Esta categoria da Medicina está relacionada à função, expressa ou 

sugerida por N2, que Nl desempenha no organismo humano. Os verbos relacionais utilizados 

foram: servir (de . ../para .. .) e visar. Como exemplos podemos citar: corda vocal e nervo 

auditivo. 
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FICHAN°023 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: corda vocal 
DEFINIÇÃO: Prega membranosa existente na laringe e que contribui para a produção da voz 
pela sua tensão e distensão. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Órgão comprido e arredondado que serve para produzir a voz [pela sua tensão e distensão] Nl' que VI V2 N2' 
Nl' prep N2' Órgão comprido e arredondado da voz 

Corda da VOZ 
Nl prepN2' 

Corda vocal Nl N2 

Onde: 
Nl=corda 
Vl= serve (para. .. ) 
V2= produzir 
N2'= VOZ 

N I'= órgão comprimdo e arredondado 
N2=vocal 

FICHAN°082 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: nervo auditivo 
DEFINIÇÃO: O nervo auditivo, ou nervo do ouvido, é o oitavo nervo craniano. Compõe-se 
de dois ramos: um relacionado com a audição (nervo coclear) e o outro, ao sentido do 
equilíbrio (nervo vestibular). 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: visar 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Nervo que visa a audição e o equilíbrio Nl que V N2' N3 
Nervo da audição e do equilíbrio Nl prep N2' prep N3 
Nervo auditivo NIN2 

Onde: 
Nl= nervo 
V= visa 
N2'= audição 
N3= equilíbrio 
N2= auditivo 

COMENTÁRIOS: 

Em corda vocal, verificamos que se trata de um órgão cuja FUNÇÃO é produzir a 

voz. Em nervo auditivo, que tem a dupla FUNÇÃO de regular a audição e o equilíbrio, é 
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interessante notar que a função do equilíbrio, expressa pelo N3, é zerada, permanecendo 

apenas aquela da audição. 

Com relação à descompactação, podemos observar a transformação dos N2' voz e 

audição nos N2 vocal e auditivo e, como já foi mencionado, o zeramento do N3, equilíbrio, 

que acaba por não aparecer quando da cristalização do ST. 

A categoria EVOLUÇÃO perfaz 21.7% dos STs, dividindo-se em 

DECORRÊNCIA e TEMPO com 14.4 e 7.2% dos STs, respectivamente. 

EVOLUÇÃO: Todos os STs nos quais identificamos esta categoria têm em comum 

o fato de Nl ser uma enfermidade. O N2, ou elemento especificador, dará o caráter distintivo 

aos STs, inserindo-os em duas subcategorias: DECORRÊNCIA e TEMPO. 

DECORRÊNCIA: Nesta subcategoria, Nl decorre de algo expresso ou sugerido por 

N2 ou ainda, Nl resulta em N2. Os verbos relacionais utilizados foram: decorrer, originar(

se) e resultar (em .. .). Exemplos desta categoria são: cólica biliar e cólica renal. 

FICHA No 019 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: cólica biliar 
DEFINIÇÃO: Cólica provocada pelo espasmo das vias biliares 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: decorrer 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Cólica que decorre do espasmo das vias biliares N1 que V prep N3 prep N2' 
Cólica do espasmo das vias biliares N1 prep N3 prep N2' 
Cólica biliar N1N2 

Onde: 
N1= cólica 
V= decorre 
N3= espasmo 
N2'= vias biliares 
N2= biliar 
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FICHAN°020 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: cólica renal 
DEFINIÇÃO: De fisiopatologia idêntica a das cólicas biliares, com a diferença de que os 
fenômenos se passam agora ao nível do bacinete e do uréter. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: decorrer 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Cólica que decorre do espasmo das vias renais Nl que V prep N3 prep N2' 
Cólica do espasmo das vias renais Nl prep N3 prep N2' 
Cólica renal Nl N2 

Onde: 
Nl= cólica 
V= decorre 
N3=espasmo 
N2'= vias renais 
N2=renal 

COMENTÁRIOS: 

Trata-se, em cólica biliar, de uma cólica que é uma DECORRÊNCIA do espasmo 

das vias biliares. Do mesmo modo que no exemplo anterior, a cólica é uma 

DECORRÊNCIA do espasmo das vias renais. 

Sob o aspecto da descompactação, podemos verificar, em ambos STs, o zeramento de 

N3, espasmo e transformação dos N2', vias biliares e vias reais nos N2, biliar e renal. 

TEMPO: Nesta categoria N2 é sempre agudo(a) ou cr6nico(a), ou seja, Nl pode 

desenvolver-se dentro de um espaço curto ou longo de tempo. O verbo relacional utilizado é 

desenvolver(-se) e exemplos destes STs são: bronquite aguda e bronquite cr6nica. 

FICHAN°009 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: bronquite aguda 
DEFINIÇÃO: Inflamação da membrana mucosa dos brônquios. A aguda estabelece-se 
muitas vezes a seguir a uma exposição ao frio, especialmente ao frio úmido, ou depois da 
mudança súbita de um ambiente quente para uma temperatura fria. Pode também surgir como 
resultado da inalação de poeiras ou de vapores irritantes. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: desenvolver(-se) 
DESCOMPACTAÇÃO: 



Bronquite que se desenvolve em um período curto de tempo 
Bronquite de um período curto de tempo 
Bronquite aguda 

Onde: 
Nl = bronquite 
V reF desenvolve-se 
N2'= período curto de tempo 
N2=aguda 

FICHA No 010 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: bronquite crônica 

Nl queVrerprepN2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 
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DEFINIÇÃO: Inflamação da membrana mucosa dos brônquios. Esta forma pode sobrevir 
como conseqüência de ataques repetidos de bronquite aguda ou existir independentemente 
destes. 
TIPOLOGIA: N + Adj 
VERBO RELACIONAL: desenvolver(-se) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Bronquite que se desenvolve em um período longo de tempo N1 que Vrerprep N2' 
Bronquite de um período longo de tempo N1 prep N2' 
Bronquite crônica N1 N2 

Onde: 
N1 = bronquite 
V reF desenvolve-se 
N2'= período longo de tempo 
N2= crônica 

COMENTÁRIOS: 

Estes STs apresentam uma grande regularidade, sempre com a descompactação 

ocorrendo com o verbo relaciona} desenvolver-se e do N2' período curto de tempo ou período 

longo de tempo, que se transforma no N2 agudo( a) ou crônico( a), respectivamente. 

Por fim, a última macrocategoria, AUTORIA, que contribui com 16.9% dos STs 

deste domínio. 

AUTO RIA: Esta categoria, exclusiva do domínio da Medicina, apresenta um 

aspecto interessante que é o fato de Nl - que normalmente apresenta-se como uma doença ou 

parte do corpo humano - ter sido primeiramente identificado por N2, ou seja, um pesquisador 
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ou especialista deste domínio. Todos os STs pertencentes a esta categoria foram 

descompactados utilizando-se, como verbo relaciona!, a estrutura verbal foi primeiramente 

identificado {por .. .). Exemplos desta categoria seriam: doença de Alzheimer e sinais de 

Babinslci. 

Um aspecto importante que observamos nestes STs é o fato do N2, elemento 

essencialmente especificador, comportar-se, neste caso, de forma bastante peculiar. A 

presença do N2, ou expansão determinativa, é o que expressa o caráter semântico do objeto e 

o hierarquiza em relação aos outros que pertencem ao mesmo campo nacional. Entretanto, o 

que vemos nestes STs é a completa inexistência do caráter semântico- no N2- do objeto que 

está sendo nomeado. Alzheimer não nos diz nada sobre as características desta doença, assim 

como Babinslci, Malpighi, ou qualquer outro ST do mesmo tipo. O que vemos cristalizado no 

ST, assim, é simplesmente a autoria do ST, que é baseada em quem primeiro identificou uma 

determinada doença ou mesmo parte do corpo humano. 

FICHAN°037 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: doença de Alzheimer 
DEFINIÇÃO: Demência pré-senil acompanhada de sintomas neurológicos focais. 
TIPOLOGIA: N + prep + N 
VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
DESCOMPACTAÇÃO: 

Doença que foi primeiramente identificada por Alzheimer Nl que V pass prep N2 

Doença identificada por Alzheimer Nl VprepN2 

Doença de Alzheimer Nl prep N2 

Onde: 
Nl= doença 
V pess= foi primeiramente identificada 
V= identificada 
N2= Alzheimer 

FICHAN°098 
UNIDADE TERMINOLÓGICA: sinais de Babinski 
DEFINIÇÃO: Nome com que se designa uma resposta anormal do reflexo plantar.(no 
indivíduo normal, ao estimular-se o planta do pé, dá-se a flexão de todos os dedos; no 
indivíduo com sinal de Babinski não se obtém este reflexo). 
TIPOLOGIA: N +prep + N 
VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
DESCOMPACTAÇÃO: 



Sinais que foram primeiramente identificados por Babinski 
Sinais identificados por Babinski 
Sinais de Babinski 

Onde: 
Nl= sinais 
V pass= foram primeiramente identificados 
V= identificados 
N2= Babinski 

COMENTÁRIOS: 

Nl que V pass prep N2 
Nl VprepN2 
Nl prep N2 
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As descompactações, para esta categoria, foram bastante lineares, não havendo 

nenhuma peculiaridade em um ou outro caso. Todos os STs foram descompactados com o 

verbo na voz passiva (V pass), ser (primeiramente) identificado( a) (por) e o N2 manteve-se 

sempre igual, do inicio ao fim, indicando a AUTORIA da enfermidade, parte do corpo, 

sinal fisiológico, bacilo, etc. 

A seguir, um quadro com todos os STs analisados para este domínio, listados sob as 

categorias que foram identificadas neles. 

j 



MEDICINA 

CONSTITUIÇÃO FUNÇÃO EVOLUÇÃO AUTORIA 

COMPOSIÇÃO FEJÇ,i,o ABRANGENOA LWJJZN.)IJ 

Canal medular FORMATO Cordão espermático Bulbo duodenal Canal deferente DECORRENOA Baólo de Ducrey 
Membranas serosas Esderose múltipla Bulbo olfativo Corda vocal Baalo de Hansen 

Sinovite serosa Artérias coronárias Ouvido externo Bulbo piloso Glândula pituitária Cólica büiar Sadio de Koch 
Tecido adiposo Corpo vítreo Sistema muscular Canal torácico Glândulas salivares Cólica renal Células de Sertoli 
Tecidos r~qüidos Dedos em baqueta de tambor Sistema nervoso Corda do tPpano Glândulas sebáceas Oispepsia ácida Corpúsculo de Malpighi 

Frêrrito catário Tecidos epiteliais Digestãoiltestinal Nervo auditivo Oispepsia nefVOSa Corpúsculo de Meissner 
GlândUa tiróide Digestão sarm Nervo fa<iaJ Febre gang1'1011ar Doença de Alzheimer 
Herpes zóster Glândula suprarenal Nervo~ Febre reumática Doença de Chagas 
língua QeO!Táfica H~iltema Nervo vago Febretifóide Doença de ~er 
Mão em garra Hemorróidas externas Nervo~bUar Fraturas cominutivas Wndula de Barthoin 
Mão em tridente Hemorróidas internas Nervos cranianos Hemorragia externa Plexo de Auerbach 
Mão sitriesca Hérnia cruraJ Sistema nerwso simpático Meningite meniogocócica Poigono ou drrulo de T.Willis 
Membrana aracnóide Hérnia epigástrica T eddo conjuntivo Meningite poeumocócica Reflexo de Guiltain-~ 
MúscUo gêmeo Hérnia inguinal Meningite tuberculosa Sinais de Babinski 
Músculos escalenos Hérnia uri>ifical úcera de decúbito Sinal de Braudi-Romberg 
Plexo solar Herpes da face úcera tuberculosa Sinal de H. Oppenhein 
Veias coronárias Herpes labial úcera varicosa Sinal de Kemig 

MeW!a espinhal Sinal de L.asegue 
ESTRUTURA Medula óssea Sinal do Godet 

Ouvido i1temo ORIGEM 5mrome de Ganser 
Canal vertebral Ouvido médio T riângOO de Farabeuf 
Corpo cifiar Po&pose intestinal Cólica uterina 
Corpo estriado Polipose nasal Hidrocefalia adquirida 
Corpos c.avemosos úcera duodenal Hidrocefalia congênita 
Fratllã com cavalgamento ÚCerapéptica 
Frah.ra depr'fnida Vestíbulo da vulva 
MúscUo semimembranoso VestibOO do ouvido TEMPO 
MúscUo sernitendinoso Vestilulo nasal 
Osso lacrimal 1-bcesso agudo 

1-bcesso crônico 
Alcoolismo agudo 
Alcooismo crônico 
Bronquite aguda 
Bronqlite crônica 
Oispepsia aguda 
Peritonite aguda 
Peritonite aônica 

QUADRO 4 - Sintagmas Terminológicos do domínio da Medicina 
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7.3 O Domínio do Direito Ambiental 

O objetivo do Direito, de maneira geral, é regulamentar as relações do homem com a 

sociedade. Dessa forma, caberá ao Direito Ambiental regular as relações do homem com o 

meio ambiente. 

Segundo Silva (1994:2) "o meio ambiente é a interação do conjunto de elementos 

naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas 

as suas formas". Por essa razão, "é que a preservação, a recuperação e a revitalização do meio 

ambiente há de constituir uma preocupação do Poder Público e, conseqüentemente, do 

Direito, porque ele forma a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se expande a vida 

humana". (Idem) 

O objeto do Direito Ambiental, portanto, diz respeito à "ordenação da qualidade do 

meio ambiente com vistas a uma boa qualidade de vida" (Silva, 1994:21). Seu objetivo maior 

é, desse modo, tutelar os elementos constitutivos do meio ambiente em função da qualidade 

de vida. 

Com essa determinação, o Direito Ambiental caracteriza-se por apresentar uma 

terminologia genuínaJapesar do domínio ser também marcado por uma terminologia híbrida, 

pois constituída, em larga medida, pela interface direito e Ecologia. Conseqüentemente, além 

de sua terminologia genuína, vale-se fortemente das terminologias próprias das duas grandes 

áreas que o integram. Tal reunião justifica o hibridismo de sua terminologia. 

O meio ambiente, por sua vez, é também lubrido, tendo-se apropriado da terminologia 

de diversas outras áreas afins para constituir a sua terminologia. Ao tratar de conceitos 

relacionados a poluentes, por exemplo, utiliza termos da quimica; ao tratar de conceitos 

relacionados a bens minerais utiliza termos das Geociências, etc. 

Entretanto, cabe esclarecer que, paralelamente à coexistência dessas diferentes 

terminologias, o Direito Ambiental reescreve a terminologia do Meio Ambiente à luz de seu 

propósito maior: o de regulamentar as relações homem/natureza. Em conseqüência, os 
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conceitos dos STs oriundos de domínios conexos sofrerão determinados acréscimos baseados 

nas necessidades próprias do domínio do Direito Ambiental, como pretendemos exemplificar 

na busca da comprovação da hipótese de que os domínios motivam a constituição dos STs no 

que diz respeito a sua dimensão conceitual. 

Através da análise dos STs, podemos observar duas situações possíveis dentro do 

domínio do Direito Ambiental: termos que pertencem ao domínio da Ecologia e outros de 

domínios correlatos (Geociências, química, biologia, fisica). É importante ressaltar que, tanto 

no primeiro caso como no segundo, é sempre pela ótica da lei que os STs são reescritos. 

Dessa forma, o Direito Ambiental, assim como qualquer domínio hibrido, tem suas 

peculiaridades em relação à motivação para a constituição dos STs. Ele utiliza, além dos 

próprios STs, outros pré-existentes advindos de diferentes áreas, onde se originaram. Nesse 

caso, a motivação relaciona-se ao domínio de origem. Mas, ao inseri-los no contexto legal, o 

Direito Ambiental os reescreve, criando uma motivação diferente, baseada neste novo 

contexto, que se caracteriza por ser regulamentador e punitivo. O regular e punir constituem 

mecanismos legais de preservação do meio ambiente. Consideraremos, assim, a TUTELA 

como sendo uma das macrocategorias básicas que identificamos nos STs quando da sua 

inserção no contexto da lei. 

Com isso, não se desconhece que a organização conceitual desse domínio atualiza 

uma série de outras categorias. Entretanto, sua esquematização foge ao objetivo aqui 

proposto. Nesse sentido, observa-se a seguinte organização: 

BENS TUTELADOS 
RECURSOS DO MEIO 

ambiente natural componentes do ambiente 
bens ambientais meio ambiente 

RECURSOS IDDRICOS RECURSOS VEGETAIS RECURSOS GEOLÓGICOS 
águas minerais zonas florestais depósitos minerais 
águas salobras áreas florestais plataforma continetal 
lençol freático floresta tropical testemunhos zeológicos 

QUADROS-BENSTUTELADOS 

Se esses termos não estivessem enquadrados nesta macrocategoria que se 

convencionou chamar de TUTELA, eles estariam relacionados apenas a categorias de seus 
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domínios originais. Veja-se, por exemplo, depósitos minerais, termo oriundo das 

Geociências: 

GEOCIÊNCIAS: 

DEFINIÇÃO: É a concentração de uma ou ma1s espécie(s) mineral(is) em um 

determinado local. 

TIPOLOGIA: N + N/Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 

DESCOMPACTAÇÃO: 

depósito que reúne minerais 

depósito de minerais 

depósito mineral 

Nl que VN2 

Nl prep N2 

Nl N2 

Dentro do contexto das Geociências, podemos observar a macrocategoria 

CONSTITUIÇÃO, subcategoria ABRANGÊNCIA. Entretanto, a partir do momento que 

este ST é inserido no contexto legal, passa a ser considerado como um BEM TUTELADO 

do tipo recurso geológico. Vejamos: 

DIREITO AMBIENTAL: 

DEFINIÇÃO: Todas as ocorrências minerais existentes em território nacional e nos 

fundos marinhos da zona econômica exclusiva que, pela sua raridade, alto valor específico ou 

importância na aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se 

apresentam com especial interesse para a economia nacional. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 

DESCOMPACTAÇÃO: 

depósitos que contêm ocorrências minerais na zona econômica exclusiva 

depósitos de ocorrências minerais na zona econômica exclusiva 

depósitos minerais 

Nl que V N2' prep N3 

Nl prep N2' prep N3 

N1N2 

Como podemos observar, ao ser reconstituído dentro do contexto legal, sua 

COMPOSIÇÃO passa a ser secundária e a TUTELA deste recurso passa a ser a 

macrocategoria estabelecida pelo contexto para este ST. Essa relação, ou seJa, o 
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enquadramento, nem sempre está marcada no contexto imediato, mas é um pressuposto, visto 

que o ST está inserido no contexto legal. É importante observar que dada a importância dos 

elementos que constituem este tipo de "depósito", sua exploração deve ser regulada por lei. 

Saliente-se ainda que ele passa inclusive a adquirir interesse econômico. 

Outro termo como plataforma continental, serve de exemplo ao propósito aqUl 

estabelecido: 

GEOCIÊNCIAS: 

DEFINIÇÃO: Superfície submersa, inclinada, que se estende da região litorânea até 

o talude e cuja profundidade de lâmina de água varia entre 180 e 200 m. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 

DESCOMPACTAÇÃO: 

plataforma que se localiza da região litorânea ao talude 

plataforma da região litorânea ao talude 

plataforma continental 

DIREITO AMBIENTAL: 

Nl que Vref prep N3 

Nl prep N3 

Nl N2 

DEFINIÇÃO: (ia) O leito do mar e o subsolo das regiões submarinas adjacentes às 

costas, mas situadas fora do mar territorial, até uma profundidade de 200 metros, ou além 

deste limite, até o ponto em que a profundidade das águas sobrejacentes permita o 

aproveitamento dos recursos naturais das referidas regiões; (ib) O leito do mar e o subsolo 

das regiões submarinas análogas, que são adjacentes às costas das ilhas; (ii) zona de suave 

declividade, adjacente a um continente ou que circunda uma ilha, desde a linha de água mais 

baixa até a profundidade de cerca de 200 metros mar adentro, quando tem início o talude 

continental. 

TIPOLOGIA: 

VERBO RELACIONAL: compreender 

DESCOMPACTAÇÃO: 

plataforma que compreende o leito do mar e o subsolo das regiões submarinas adjacentes 

às costas 

plataforma do leito do mar e do subsolo das regiões submarinas adjacentes às costas 

N I que V N2' N2" prep N2'" 

Nl prep N2' N2" prep N2'" 
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platafonna continental Nl N2 

Pode-se observar que hâ, no contexto legal, uma preocupação de extensivamente 

delimitar este item que está sob a TUTELA do Estado. Por outro lado, no contexto das 

Geociências, não existe esta preocupação, podendo-se observar uma definição muito mais 

sucinta e que objetiva descrever a natureza do item em questão. 

A observação das definições que o Direito Ambiental utiliza nos fez notar alguns 

aspectos através dos quais os bens costumam ser definidos: sua natureza e/ou finalidade ou 

funcionalidade- que podem coexistir ou não- e as restrições legais. 

Na realidade, a inscrição dos termos no domínio do Direito Ambiental vai atualizar, 

obrigatoriamente, o aspecto das restrições legais. É preciso, entretanto, observar que tais 

restrições nem sempre estão explícitas no texto da defmição. É muito comum que a 

implicação legal esteja explicitada no caput do parágrafo ou na ementa da lei. Na tentativa de 

evidenciar essas constatações, apresentamos o quadro abaixo, constituído por termos oriundos 

tanto das Geociências como da Ecologia: 

ST NATUREZA FINALIDADE/ RESTRIÇÕES 
FUNCIONA- LEGAIS 

LIDADE 
ambiente natural + - 1 

áreas florestais + + 1 

camada de ozônio + + 1 

carvão mineral + - 1 

cinturões verdes + + 1 

comunidades vegetais + - 1 

depósito mineral + + 1 

espécie nativa + - 1 

faixa costeira + - 1 

floresta nativa + - 1 

florestas tropicais + + 1 

lençol freático + - 1 

massas minerais + - + 
meio ambiente + + 1 

plataforma continental + + 1 

plataforma submarina + - 1 

recursos biológicos + + 1 

recursos geotérmicos + + 1 

reserva ecológica + + + 



sítios geomorfológicos + - i 
testemunhos + - 1 

geológicos + - + 
zona adjacente + - + 
zona costeira + + + 
zona de recuperação + + + 
zonas florestais + + + 

QUADRO 6- Aspectos da Natureza, Finalidade/Funcionalidade e Restrições 

Legais dos STs no Domínio do Direito Ambiental 

i = implícito 
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Podemos descrever os resultados do quadro, tomando, como exemplo, alguns dos STs 

conforme defmidos pelo Direito Ambiental: 

Em zonas florestais, 

Zonas constituídas por áreas destinadas predominantemente ao fomento, 
exploração e conservação das espécies florestais e outros recursos a elas 
associados, dentro dos condicionalismos e legislação que as regula1

• 

podemos observar sua natureza,finalidade e/ou funcionalidade e as restrições legais. 

Os aspectos da natureza e da fmalidade são apresentados na definição de áreas 

florestais: 

Areas que incluem zonas de terrenos incultos, matos, floresta, matas e pastagens de 
montanha e destinam-se à exploração florestal, podendo nelas ser fomentada a 
silvo-pastorícia e a exploração dos recursos cinegéticos (arte da caça). 

Pode-se verificar que está implícito o fato de se poder praticar, ou seja, ser legal 

praticar, nestas áreas, a silvo-pastorícia e a exploração dos recursos cinegéticos. 

Em cinturões verdes, 

Areas de cultivo agrícola periféricas às cidades, responsáveis pelo seu 
abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros, ou zonas de vegetação, como 
bosques, parques e jardins, localizadas entre cidades e seus arredores industriais, 
de modo a servir de filtro entre fontes de poluição atmosférica e concentrações 
populacionais. 

1 As definições apresentadas oeste capítulo foram retiradas do Projeto Terminológico Termisul. 
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podemos verificar não só a sua natureza (Zonas de vegetação, como bosques, parques 

e jardins, localizadas entre cidades e seus arredores industriais) como sua finalidade ou 

funcionalidade (de modo a servir de filtro ... ). Além disso, é interessante notar que as 

restrições legais ficam implícitas, mas consignadas em lei: 

Legislação Brasileira, Decreto 527 de 20/05/92: 

Art. 8~ - Quando de instalação de empreendimentos industriais, sempre que possível 
será exigido a implantação de "cinturões verdes". 

Zona costeira apresenta os aspectos referentes à sua natureza e às restrições legais, 

sem que seja mencionado o aspecto referente a sua finalidade/funcionalidade: 

Espaço geográfico de interações do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos 
renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão 
definidas pelo Plano. (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro) 

Sftios geomorfológicos têm o aspecto referente às restrições legais apenas sugerido 

no texto da definição: 

Áreas geográficas que possuem atributos naturais excepcionais por sua formação 
topográfica e geológica. 

Em um ST como ambiente natural podemos notar que, mesmo sendo um BEM 

TUTELADO, no contexto da definição, este bem tem atualizado apenas sua natureza: 

Conjunto de condições climáticas, edáficas, fisiográficas e bióticas que operam 
numa determinada região. 

Apesar dos STs sítios geomorfológicos e ambiente natural não apresentarem, no 

contexto da defmição, as restrições legais, elas podem ser observadas no texto da Legislação 

Brasileira, decreto 84017, de 21109/79, no Regulamento dos Parques Nacionais, que 

estabelece as normas que os defmem e caracterizam: 

Ocorrência de sftios geomorfológicos: 

Art. 2~ - Serão considerados Parques Nacionais as áreas que atendam às seguintes 
exigências: 
I - possuam um ou mais ecossistemas totalmente inalterados ou parcialmente 
alterados pela ação do homem, nos quais as espécies vegetais e animais, os sítios 
geomorfológicos e os habitats ofereçam interesse especial do ponto de vista científico, 
cultural, educativo e recreativo, ou onde exista paisagens naturais de grande valor 
cênico; 
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Ocorrência de ambiente natural: 

Art. r.- O Plano de Manejo indicará detalhadamente o zoneamento de área total do 
Parque Nacional que poderá, conforme o caso, conter no todo, ou em parte, as 
seguintes características: 
(...) 
!I! - Zona de Uso Extensivo - É aquela constituída em sua maior parte por florestas 
naturais, podendo apresentar alguma alteração humana. Caracteriza-se como uma 
zona de transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. O objetivo do 
manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar 
de oferecer acesso e facilidade públicos para fina educativos e recreativos; 

Podemos observar, assim, que o contexto imediato das definições que o Direito 

Ambiental dá para termos oriundos das Geociências ou da Ecologia - assim como para termos 

de outras áreas correlatas - têm o aspecto das restrições legais apenas sugerido. Entretanto, ao 

observarmos o contexto mais geral, ou seja, os objetivos do Direito Ambiental, como o da 

TUTELA, podemos verificar a existência, ainda que implícita, das restrições legais de uso 

dos bens ambientais com vistas à preservação. 

No contexto do Direito Ambiental, como já dissemos, o aspecto restritivo está 

intimamente relacionado à fmalidade maior de preservação do meio ambiente. É interessante, 

portanto, observar que é o princípio da restrição de uso de uma área para não destruir ou 

alterar o meio ambiente, que justifica a inclusão do termo na legislação. É nessa perspectiva 

que se pode entender o conteúdo definicional de um termo como, por exemplo, áreas 

florestais, cuja natureza e fmalidade são de extrema importância para a preservação 

ambiental. 

Paralelamente às restrições legais mais ou menos explicitadas que acabamos de 

demonstrar, encontramos, também, uma preocupação mais ambientalista por parte do Direito 

Ambiental, a qual atualizará a categoria PRESERVAÇÃO. A preocupação com a 

PRESERVAÇÃO faz com esse domínio defina quais são os ELEMENTOS OU 

CAUSAS DA DESTRUIÇÃO dos BENS TUTELADOS e os MECANISMOS DE 

PRESERVAÇÃO desenvolvidos pelo homem para garantir a sua preservação. Vejamos: 
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ELEMENTOS/CAUSAS DA MECANISMOS DE 
DESTRUIÇÃO PRESERVAÇÃO 

fonte de poluição manejo ecológico 
agrotóxicos organoclorados utilização sustentável 
metais pesados gerenciamento ambiental 

QUADRO 7- ELEMENTOS/CAUSAS DA DESTRUIÇÃO E MECANISMOS 

DE PRESERVAÇÃO 

Termos como agrotóxicos organoclorados ou metais pesados, por exemplo, que não 

são exclusivos do Direito Ambiental, no seu domínio de origem não teriam, necessariamente, 

uma conotação negativa. Mas, quando inseridos no contexto da lei a categoria efeito passa a 

ser atualizada e, sendo este tido como negativo, é visto como elemento de destruição, como 

atestam as definições abaixo: 

agrotóxicos organoclorados: Agrotóxicos obtidos por cloração de hidrocarbonetos 
aromáticos ou heterocíclicos combinados a um grupo orgânico de dificil 
degradação. Caracterizam-se por sua persistência no ambiente, mobilidade e pela 
capacidade de causar danos irreversíveis nos organismos vivos. Seus mais 
conhecidos representantes são DDT e o BHC. 

metais pesados: Elementos metálicos com alto peso molecular geralmente tóxicos, 
muitas vezes, freqüentes no meio ambiente na forma residual; apresentam a 
propriedade de bioacumulação. 

Por outro lado, termos como manejo ecológico e utilização sustentável, oriundos do 

domínio da Ecologia, demonstram a preocupação, por parte do Direito Ambiental, de regular 

a utilização dos bens ambientais, com vistas ao seu aproveitamento pelo homem sem com 

isso descuidar da sua preservação: 

manejo ecológico: Aplicação de programas de utilização dos ecossistemas baseada 
em teorias e modelos ecológicos sólidos, de modo que mantenham da melhor forma 
possível as comunidades vegetais e animais como fontes úteis de produtos 
biológicos para o homem e também como fontes de conhecimento científico e de 
lazer, garantindo, ao mesmo tempo, que os valores intrínsecos das áreas naturais 
não fiquem alterados para o desfrute das gerações futuras. 

utilização sustentável: Utilização de componentes da diversidade biológica de 
modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade 
biológica, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações 
presentes e futuras. 

Por flm, observados os três enquadramentos (quadro 5: BENS TUTELADOS, 6: 

Aspectos da Natureza, Finalidade/Funcionalidade e Restrições Legais dos STs no Domínio do 
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Direito Ambiental e 7: ELEMENTOS/CAUSAS DA DESTRUIÇÃO e MECANISMOS 

DE PRESERVAÇÃO), pode-se constatar a hipótese de que os domínios motivam a 

constituição dos STs. Seja no domínio de origem ou no domínio que absorve, reescreve o 

termo, ou seja, que vai fazer um uso instrumental de STs já existentes, existe uma forte 

motivação para a constituição - ou reconstituição - dos STs no que diz respeito a sua 

dimensão conceitual. 

O Direito Ambiental é o domínio que melhor evidencia a constituição motivada dos 

STs por ser um caso típico de um domínio que buscou, em áreas afms, STs já existentes para 

completar a sua terminologia. E, ao fazê-lo, reescreveu- poderíamos dizer reconstituiu- estes 

STs à luz da lei, criando como que uma sobreposição das categorias maiores do Direito 

Ambiental - a TUTELA e a PRESERVAÇÃO - sobre as categorias originais, pois 

estas macrocategorias regem todas as outras categorias dos domínios originais dos STs. 

A seguir, quadro com os STs do domínio do Direito Ambiental utilizados nesta 

pesquisa. 



N{J.o sinergética 
Aàdente nuclear 
Acompanhamento Ambiental 
Agrotóxicos organodorados 
lv:Juas minerais 
Águas oceânicas 
Ãguaspluviais 
1v:luas poluídas 
Águas salobras 
Águassuperliciais 
Ambiente natural 
Nlexos de pedreira 
Áreas florestais 
Bacia potamográfica 
Bens ambientais 
Brejo interiorano 

DIREITO AMBIENTAL 

Camada de ozônio 
Campo de altitude 
Capaàdade de degradação 
Carvão mineral 
Chuva ácida 
Gnturões verdes 
Compooentes do ambiente 
Comunidades vegetais 
Conselvação da natureza 
Controle ambiental 
Controle de efluentes 
Corpo d'água 
Corpo receptor 
Curva de nível 
Defesa ambiental 
Depósitos minerais 
Desenvolvimento sustentável 
Oinãmica atmosférica 
Diversidade biológica 
Ecossitema marinho antártico 
Beito estufa 
Equilíbrio ecológico 
Espécie nativa 

Faixa costeira 
Faixa de fronteira 
Fertilizante orgânico 
Floresta nativa 
Florestas tropicais 
Fonte de poluição 
Função ecológica 
Gerenàamento ambiental 
Impacto ambiental 
Lamas de depuração 
Lençol freático 
Linha de cumeada 
Manejo ecológico 
Manejo sustentado 
Manipulação genética 
Massas minerais 
Meio ambiente 
Metais pesados 
Monóxido de carbono 

Nível freático 
Padrão de emissão 
Perlil geológico 
Pesquisa mineral 
Plano de exploração 
Plano de manejo 
Plataforma continental 
Plataforma submarina 
Poluente atmosférico 
Poluição atmosférica 
Poluição industrial 
Potencial biótico 
Preservação ambiental 
Queimada de manejo 
Recursos ambientais 
Recursos biológicos 
Recursos geoténnicos 
Reserva ecológica 
Saneamento do meio 
Sítios geomorfológicos 
Testemunhos geológicos 
Utilização sustentável 
Zona adjacente 
Zona costeira 
Zona de recuperação 
Zonas florestais 
Zonas florestais 

QUADRO 8- Sintagmas Terminológicos do domínio do Direito Ambiental, organizados em ordem alfabética 



8 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

O objetivo deste trabalho foi contribuir para o quadro de orientações voltadas à 

identificação dos Sintagmas Terminológicos, assim como buscar procedimentos 

metodológicos que auxiliassem nesse reconhecimento. Embora haja importantes proposições 

nesta área de investigação, o reconhecimento dos STs ainda é um dos problemas cruciais não 

só do trabalho terminológico, mas também da prática terminográfica. A funde realizar nosso 

objetivo, analisamos STs de três domínios distintos: Geociências, Medicina e Direito 

Ambiental. Buscamos, também, responder às indagações que inicialmente levantamos neste 

trabalho e que resultaram em duas hipóteses básicas, aqui retomadas: 

A estrutura morfossintática não é capaz de promover a identificação dos STs de 

diferentes domínios técnico-científicos. 

Após a análise dos três domínios estudados, observamos que a constituição 

morfossintática dos STs apresentava uma tipologia bastante semelhante. Por exemplo, nos 

três domínios, encontramos estruturas do tipo (Geociências) assembléia mineralógica, 

(Medicina) canal torácico, (Direito Ambiental) dinâmica atmosférica, ou sej~ Nome + 

Adjetivo. Ou ainda: (Geociências) tectônica de placas, (Medicina) úlcera de decúbito, 

(Direito Ambiental) controle de ef/uentes, ou seja, Nome+ prep +Nome. Listamos, então, a 

tipologia de todos os STs utilizados neste trabalho e fizemos um levantamento estatístico das 

diferentes tipologias encontradas. Os resultados obtidos podem ser conferidos no quadro a 

seguir: 
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N+Adj N+prep+N 

GEOCIENCIAS 78% 16% 

l\1EDICINA 73% 19.3% 

DIREITO-AMBIENTAL 73% 20% 

QUADRO 1 - Resultado estatístico das tipologias identificadas 

Existem ainda outras tipologias, mas muito pouco representativas numericamente e 

que, conseqüentemente, não mencionaremos aqui. Este resultado nos indica, porém, que N + 

Adj e N + prep + N são os modos privilegiados de nomear nas ciências e técnicas. Tal 

cosntituição, entretanto, não é suficiente nem para promover a identificação dos STs de 

diferentes domínios técnico-científicos, nem para revelar diferenças importantes entre eles. 

Não obstante essas peculiaridades, estes tipos de formação são também próprios das 

locuções da língua comum, permitindo afirmar que o conjunto de regras da língua rege Ã ) 
igualmente a formação sintática dos STs. Conseqüentemente, os domínios não exercem 

influência nos STs, do ponto de vista da sua constituição morfossintática, respondendo, 

assim, à primeira hipótese. 

Por outro lado, os princípios transformacionais foram um recurso sintático que 

auxiliou a compreender o estudo dos STs, mostrando que eles se constituem de modo a, 

simultaneamente, (i) tender à concisão e (ii) descrever um determinado item da ciência, 

procurando explicitar, na seqüência sintagmática, as características do objeto a ser nomeado. 

Desse modo, pudemos verificar não só o fenômeno da concisão, mas também uma 

tendência, ao descrever um determinado item da ciência, a procurar uma transparência da 

unidade terminológica, o que provoca o recurso ao sintagma terminológico. Este último 

"caminha", assim, sobre a tênue linha que separa o conciso do transparente, ou seja, o ST 

deve ser tão conciso e transparente quanto seja possível a fim de que possamos, 

simultaneamente, tratá-lo como unidade terminológica e visualizarmos as características do 

objeto que está sendo nomeado. 
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Nesse sentido, ao que pudemos concluir, a descompatação, resultante de processos 

transformacionais, reveste-se de valor operacional e metodológico no campo das 

preocupações com a identificação e o funcionamento dos STs. Sua operacionalidade pôde ser 

compreendida como um mecanismo capaz de expandir a seqüência sintagmática e assim 

revelar características particulares dos STs, refletindo as especificidades dos domínios. É 

interessante observarmos também que, através da descompactação, foi possível diferenciar 

STs de um mesmo domínio que apresentavam o mesmo Nl, como, por exemplo, corpo 

máfico, fase máfica e minerais máficos. Esses STs foram descompactados com os verbos 

relacionais conter, originar e exibir, revelando diferentes categorias semânticas: 

COMPOSIÇÃO para corpo máfico, ORIGEM para fase máfica e COLORAÇÃO para 

minerais máficos. 

Além disso, também foi possível diferenciar STs idênticos presentes em dois domínios 

diversos: depósitos minerais, nas Geociências e no Direito Ambiental. No primeiro domínio, 

o verbo relaciona! reunir, típico da categoria ABRANGÊNCIA, permitiu observar uma 

indicação da variedade e/ou quantidade de minerais presentes no depósito. O depósito 

mineral, no domínio das Geociências é uma reunião de minerais em um determinado local,ou 

depósito. No segundo domínio, o verbo relaciona! conter relacionado à categoria 

COMPOSIÇÃO, indica a validade e/ou qualidade do depósito. Isso por que o depósito 

mineral, na qualidade de bem ambiental, vai passar à TUTELA do Estado, cabendo ao 

Direito Ambiental regular a exploração do depósito por parte da comunidade, daí a 

importância do conteúdo do depósito. 

A identificação destas categorias semânticas está relacionada ao papel dos verbos 

relacionais, que funcionam como um mecanismo sintático que mostra a perspectiva semântica 

para essa identificação. Os contextos em que encontramos os termos, bem como suas 

defmições foram os instrumentos que utilizamos para construir as descompactações e assim 

chegar às categorias. Assim como as defmições estão sujeitas a falhas, e pode haver 

controvérsias entre os estudiosos no que diz respeito ao conteúdo dos contextos e até mesmo 

das defmições, estamos cientes dos questionamentos que as descompactações que realizamos 

podem levantar. Acreditamos, contudo, que o fato de termos chegado a categorias semânticas 

semelhantes para os diversos domínios, bem como a categorias exclusivas de cada um dos 

domínios, demonstra o alcance da contribuição deste trabalho que visou a buscar princípios e 
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critérios capazes de auxiliar no reconhecimento dos STs nas diferentes LEs e mesmo de 

justificar a constituição e o funcionamento destes STs. Além disso, este trabalho procurou 

contribuir com procedimentos metodológicos ao mesmo tempo facilitadores e rigorosos para 

a identificação dos STs. 

Nosso segundo questionamento dizia respeito à motivação semântica de constituição 

dos STs. Assim, a segunda hipótese era de que a criação de STs particulares seria motivada 

por categorias semânticas próprias dos diferentes domínios de conhecimento. 

Observamos que cada domínio motiva o desenvolvimento de sintagmas 

terminológicos próprios, tendo em vista as grandes categorias semânticas que formam o seu . 

sistema conceitual. A produção lexical terminológica de cada ciência, está, portanto, 

vinculada a esta rede conceitual. 

Nessa perspectiva, relembramos Benveniste (1989, p. 76), para quem as categorias 

aristotélicas - mencionadas no capítulo 4 - constituem "uma tentativa de propor categorias de 

pensamento", a qual "vai esbarrar no meio que utilizamos para pensar, para dizer: a língua", 

acreditamos que nossos resultados nos permitem concordar com o autor quando ele afirma 

que a língua modela o pensamento. Ou seja, as diferentes línguas de especialidade modelam o 

pensamento científico de suas respectivas âreas técnico-científicas, revelando um 

determinismo de expressão pela delimitação dos sistemas conceituais subjacentes. 

Dessa forma, para o primeiro domínio analisado, o das Geociências, identificamos as 

seguintes macrocategorias, releveladoras do sistema conceitual deste domínio: 

CONSTITUIÇÃO, MOVIMENTO e FINALIDADE. A primeira delas foi ainda 

subdividida em quatro subcategorias: COMPOSIÇÃO (e.g. corpo de arenito), FEIÇÃO, 

ABRANGÊNCIA (e.g. assembléia mineralógica) e LOCALIZAÇÃO (e.g. água 

subterrânea); a segunda, em duas subcategorias: ORIGEM (e.g. rocha vulcânica) e 

PROCESSO (e.g. evolução metamórfica). A terceira delas, FINALIDADE (e.g.furo de 

sondagem), não sofreu nenhuma subdivisão. Dentro da subcategoria FEIÇÃO também houve 

três subdivisões: COLORAÇÃO ( e.g. granito leucocrático ), ESTRUTURA ( e.g. 

estratificação cruzada) e FORMATO (e.g. corpo tabular). 
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É importante notar que as categorias às quais chegamos revelam o modo como o 

universo das Geociências se organiza, seus interesses e objetivos. As Geociências têm como 

objeto de estudo o planeta Terra, com tudo o que constitui o planeta, abrangendo o solo, a 

água, plantas e animais (fósseis). Importa saber como se deram os processos formadores e 

transformadores destes itens, as formas e coloração que assumiram e qual a sua origem. 

Como pode ser visto, as categorias constituem como um espelho capaz de refletir o domínio. 

Além disso, cada domínio desenvolve um conjunto "x" de categorias, as quais são 

muitas vezes compartilhadas pelos domínios técnico-científicos em geral - ainda que 

tenhamos categorias exclusivas de um ou outro domínio - de acordo com seus interesses, 

áreas de atuação, natureza, etc. MOVIMENTO, por exemplo, é uma categoria exclusiva 

das Geociências. Ainda que o movimento de uma estrutura rochosa, ou de uma placa 

continental pareça imperceptível, trata-se de fato estrutural importante, revelador do seu 

comportamento passado e futuro. A noção de MOVIMENTO, além disso, tem estreita 

relação com a ORIGEM de um determinado movimento bem como com o PROCESSO 

envolvido nele. Por outro lado, ainda que existam categorias genéricas comuns, elas vão ter 

ainda desdobramentos, articulações mais finas que vão determinar as especificidades. O 

diferencial é o preenchimento semântico dessas articulações mais fmas. Dessa forma, as 

categorias às quais chegamos poderiam comportar subdivisões posteriores, mas a divisão em 

dois níveis foi considerada suficiente para realizar nosso objetivo. É importante ressaltar, 

também, que a noção de exclusividade aqui exposta é relativa ao universo dos três domínios 

estudados. 

Para o segundo domínio analisado, o da Medicina, identificamos as seguintes 

macrocategorias: CONSTITUIÇÃO, FUNÇÃO, EVOLUÇÃO e AUTORIA. A 

primeira delas foi ainda subdividida em quatro subcategorias: COMPOSIÇÃO (e.g. tecido 

adiposo), FEIÇÃO, ABRANGÊNCIA (e.g. sistema nervoso) e LOCALIZAÇÃO (e.g. 

úlcera duodenal). As macrocategorias FUNÇÃO (e.g. corda vocal) e AUTORIA (e.g. 

bacilo de Hansen) não sofreram nehuma subdivisão. A macrocategoria EVOLUÇÃO 

sofreu duas subdivisões: DECORRÊNCIA (e.g. úlcera de decúbito) e TEMPO (e.g. 

bronquite crônica). Por fun, a subcategoria FEIÇÃO também foi subdividida em 
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FORMATO (e.g. veias coronárias) e ESTRUTURA (e.g. corpo estriado). Neste domínio 

identificamos também categorias exclusivas, quais sejam, EVOLUÇÃO e AUTORIA. 

Esta última está ligada à noção de descoberta ou invenção de algum item ou fato de 

relevância para a ciência médica. É interessante observar que o N2, ou expansão 

determinativa, que normalmente expressa o caráter semântico do objeto e o hierarquiza em 

relação aos outros que pertencem ao mesmo campo nocional, no caso da categoria 

AUTORIA, comporta-se de forma diferente. O N2, para AUTORIA, como já 

mencionamos, revela apenas o autor do ST. Alzheimer, por exemplo, não nos diz nada sobre 

as características desta doença, assim como Babinski (sinais de Babinski), Malpighi 

(corpúsculo de Malpighi), ou qualquer outro ST do mesmo tipo. O que se cristaliza, assim, é 

simplesmente a autoria do ST, expressando o nome de quem primeiro identificou uma 

determinada doença ou alguma parte do corpo humano. Este fato constitui uma exceção e, na 

maioria dos STs analisados, pudemos observar, na seqüência sintagmática, uma certa 

transparência, pois o sintagma terminológico é um modo de nomear que realiza o que 

Saussure chamou de limitação da arbitrariedade. Na verdade, nos STs, a denominação deixa 

transparecer o conceito. 

Da mesma forma que para o domínio das Geociências, as categorias da Medicina, 

também funcionam como um espelho dos objetivos e interesses do domínio. Para a Medicina, 

importa a forma e a estrutura que os órgãos e/ou tecidos - sejam eles sadios ou doentes -

podem ter, além da sua função no complexo sistema que é o corpo humano. Além disso, faz 

parte dos procedimentos médicos verificar a origem de uma doença, sua localização e sua 

evolução. 

Como pôde ser visto, além das categorias exclusivas, existem algumas que são 

comuns a diferentes domínios, com áreas de conhecimento com interesses e atuação tão 

diversos como os das Geociências e da Medicina. É o caráter de exclusividade das categorias, 

entretanto, que vai definir a organização conceitual peculiar dos domínios, diferenciando-os. 

O domínio do Direito Ambiental, por outro lado, dada sua natureza h.tbrida, 

apresentou características diversas das apresentadas pelos anteriores. E como tal, também 

teve seus STs analisados de forma diferenciada dos STs dos outros dois. Através da 
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observação dos STs do Direito Ambiental e, com base nas macrocategorias da TUTELA e 

da PRESERVAÇÃO, chegamos à seguinte classificação: por um lado suas atribuições 

legais - refletindo a macrocategoria da TUTELA - e, por outro, uma preocupação 

ambientalista- refletindo a macrocategoria PRESERVAÇÃO. Dividimos, assim, os STs 

em BENS TUTELADOS (incluindo recursos do meio, hídricos, vegetais e geológicos), 

ELEMENTOS/CAUSAS DA DESTRIDÇÃO e MECANISMOS DE PRESERVAÇÃO 

dos bens. 

Nesse caso, é importante observar que os termos que expressam conceitos de 

elementos tutelados pelo Estado e cujo uso pelo homem é regulado pelo Direito Ambiental 

não têm sua origem neste domínio, mas sim em outras áreas. O Direito busca os STs que 

designam estes bens e os insere na lei reescrevendo-os. Cria, dessa forma, uma nova 

motivação que se sobrepõe à do domínio de origem, a qual passa a ser secundária. 

A reinscrição, no caso do Direito Ambiental, permitiu, de forma mais evidente, 

confirmar a nossa hipótese de que os STs, do ponto de vista semântico, têm seu estatuto 

constitutivo motivado pelo domínio. 

Para concluir, não podemos deixar de mencionar o fascínio que a ciência desde 

sempre exerceu sobre o homem. O ato de "fazer ciência" pressupõe o ato de "falar ciência", 

"ler ciência", adentrar um mundo que tem um código que precisa ser dominado, se quisermos 

nos apropriar do conhecimento. Na verdade, não existe ciência encerrada em si mesma, sem 

formas próprias de expressão. É necessário, então, "comunicar ciência". E, mais uma vez, a 

língua, sob um figurino especializado, é a protagonista que desempenha o papel de ajudar a 

escrever a ciência. Explica-se, assim, também, o papel das terminologias na expressão dos 

saberes humanos. 
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ANEXO 2.1 -FICHAS TERMINOLÓGICAS DOS STs DO DOMÍNIO DAS 
GEOCIÊNCIAS 

FICHA No 001 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: água conata (sinônimo de água original) 

CONTEXTOS: 

1. Esses fluidos hidrotermais, misturados próximos à superficie com águas superficiais e 
conatas, reaquecidas, lixiviaram sílica, fluor e bário, principalmente dos biotita-microclínio
granitos alcalinos potássicos ricos em fluor e bário (com tendência shoshonítica) tardi
orogênicos a pós-tectônicos, precipitando quartzo-fluorita-(barita) nas zonas abertas e 
fragmentadas. (19-20 222) 

2. Essa precipitação da fluorita é provocada pela diminuição da temperatura e da pressão, 
acontecendo preferencialmente abaixo da discordância que separa o embasamento cristalino 
dos sedimentos Itararé, onde ocorre o fenômeno de melange com as águas conatas 
superficiais mais frias. (14-2E 126) 

DEFINIÇÃO: Água do mar mantida nos interstícios dos depósitos sedimentares (marinhos 
e lacustres) e aí aprisionada pela deposição das camadas suprajacentes. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

água que se originou durante a sedimentação 

água da sedimentação 

água conata 

FICHAN° 002 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: água salobra 

CONTEXTOS: 

N 1 que V rer durante N3 

N1 prep N3 

N1 N2 

1. A zona de amplitude de um taxon pode também indicar ambiente. Por exemplo, os estratos 
que contêm a zona de amplitude Ammonia becarii são sugestivos de se terem depositado em 
ambientes costeiros, marinhos, com influência de água salobra. (16-4C 388) 

2. Para os poços Pi-1-BA e Patafba CERB-II as estimativas de Rea indicam que todos os 
corpos arenosos atravessados pelos furos fornecem águas salobras, provavelmente com mais 
de 2.000 ppm equivalentes em NaCl de sais dissolvidos. (16-2E 179) 



DEFINIÇÃO: Água de salinidade inferior a das águas oceânicas e que contém em 
dissolução sais ou substâncias que a fazem desagradável. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

água que contém sais dissolvidos 

água de sais dissolvidos 

água salobra 

FICHAN°003 

N1 queVN2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: água subterrânea 

CONTEXTOS: 

1. Neste trabalho, foram empregados os métodos geofisicos elétricos em seus procedimentos 
de sondagem elétrica vertical e de perfilagem elétrica de poço, em combinação com análises 
fisico-químicas de amostras de água subterrânea, para se obter uma avaliação geo
hidrológica e hidroquímica dos aqüíferos dos grupos Ilhas e Massacarâ, na região de 
Biritinga-Patatba (Ba) (Fig. 1). (16-2E 176) 

2. Os dados de subsuperficie disponíveis devem-se a poços para captação de água 
subterrânea e pesquisas geotécnicas, os quais nem sempre dispõem de descrições litológicas 
detalhadas e precisas, sendo ainda de limitada profundidade, auxiliando muito pouco no 
estudo estratigráfico. (19-1B 21) 

3. Na área do Copec, estima-se que a água subterrânea atenda a mais de 60% do consumo 
industrial (URPLAN 1985). (1 8-1 C 43) 

DEFINIÇÃO: Toda a água infiltrada no solo e que o embebe até um nível variável, 
designado nível hidrostático, o qual acompanha aproximadamente a topografia. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

água que se localiza no subsolo 

água do subsolo 

água subterrânea 

N1 que Vrerprep N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 
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FICHAN°004 

UNIDADE TERMINOLóGICA: água superficial 

CONTEXTOS: 

1. Esses fluidos hidrotermais, misturados próximos a superflcie com águas superficiais e 
conatas, reaquecidas, lixiviaram sílica, fluor e bário, principalmente dos biotita-microclínio
granitos alcalinos potássicos ricos em fluor e bário (com tendência shoshonítica) tardi
orogênicos a pós-tectônicos, precipitando quartzo-fluorita-(barita) nas zonas abertas e 
fragmentadas. (19-2G 222) 

2. Além disso, a intensa atividade industrial petroquímica instalada no Copec, onde operam 
mais de 50 empresas do setor, bem como a atividade de extração de petróleo em diversos 
campos da área (Fig 1) tem sido responsáveis por uma poluição crescente dos cursos de água 
superficial e representam riscos iminentes de contaminação da água subterrânea armazenada 
nesse sistema aqüífero. (18-1 C 43) 

DEFINIÇÃO: Água de chuva ou neve que corre sobre a superficie e integra-se aos rios e 
depois ao mar; ou, ainda, águas das chuvas que correm pelas vertentes entre elevações, 
canalizam-se pelas irregularidades do terreno e unem-se formando pequenos arroios. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

água que se localiza na superficie 

água da superficie 

água superficial 

FICHAN°005 

N1 que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLóGICA: ambiente continental 

CONTEXTOS: 

1. As características sedimentológicas e estruturais indicam ambientes continental na porção 
inferior e marinho na superior (16-2F 187). 

2. M. unicostata é uma das poucas espécies ainda observadas, atestando mais uma vez sua 
relativa tolerância aos ambientes supostamento desfavoráveis: essa espécie apareceu nas 
primeiras fases de deposição da Formação Rio do Rasto, quando o ambiente continental 
estava começando a se caracterizar, e resistiu discretamente a todas as laterações na história 
evolutiva da bacia, tendo desenvolvido populações abundantes apenas quando as outras 
espécies estavam ausentes (19-4G 492). 



3. Bigarella & Andrade (1964) também creditaram a origem da Formação Cabo a processos 
morfoclimáticos, em ambiente continental de clima árido (19-1B 18). 

DEFINIÇÃO: Ambiente de sedimentação que se localiza em terra firme. O clima, a 
vegetação e a topografia são fatores importantes na determinação dos sedimentos 
acwnulados neste tipo de ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

ambiente que se localiza no continente 

ambiente do continente 

ambiente continental 

FICHAN° 006 

N1 que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente costeiro 

CONTEXTOS: 

1. Estas são as dimensões do registro sedimentar preservado ou dos sistemas deposicionais 
inferidos, não guardando nenhuma relação com a forma e as dimensões originais de seus 
ambientes deposicionais. Poder-se-ia contra-argumentar que bastaria um ambiente costeiro 
com apenas 1 O Km de extensão, progradando a razão média de 20 m/ ano, para recobrir num 
episódio de 5 Ma uma área de 1 milhão Km2! (17-3L 310) 

2. A seqüência superior, denominada Seqüência IV, é composta por arenitos depositados em 
ambientes costeiros - barras marinhas retrabalhadas pela ação de ondas, gerando arenitos 
bem selecionados, limpos e extremamente quartzosos, constituindo-se em excelentes 
reservatórios (Figs. 2, 3A e 3B). (14-IE 36) 

DEFINIÇÃO: Ambiente de sedimentação que se localiza entre o ambiente continental e o 
oceânico (misto). A profundidade, temperatura, salinidade, acidez, potencial de oxidação
redução, liberdade de circulação, limpidez ou sujeira da água e população orgânica são 
fatores importantes na determinação dos sedimentos acumulados neste tipo de ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

ambiente que se localiza na costa N 1 que V rer prep N2' 



ambiente da costa 

ambiente costeiro 

FICHAN° 007 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente de sedimentação/sedimentar 

CONTEXTOS: 

1. Prince & Birnie (1985) e Defeo et a/. (1986) analisaram as correlações existentes entre 
dados botânicos, topográficos, geológicos e espectrais de ambientes sedimentares (19-4A 
428). 

2. Embora isso seja válido num senso litoestratigráfico, na maior parte das vezes, as unidades 
abrangiam aspectos diferentes (pertenciam a diferentes seqüências e ambientes deposicionais) 
ou seccionavam ambientes sedimentares similares, de tal maneira que seu uso prático é 
quase inviável (17-3D 244). 

3. Essa proposta, entretanto, estava baseada em concepção sobre o ambiente de 
sedimentação das formações que foram alteradas com a realização de novos estudos, 
resultando no abandono de tal esquema (20-U 179). 

DEFINIÇÃO: Ambiente onde depositam-se os sedimentos que darão origem às rochas 
sedimentares. Pode ser fluvial, marinho, lacustre, costeiro, litorâneo ou continental. 

TIPOLOGIA: N + de +N/ N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar 
REESTRUTURAÇÃO: 

ambiente que origina rochas sedimentares 

ambiente de rochas sedimentares 

ambiente sedimentar (ou ambiente de sedimentação) 

FICHA No 008 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente deposicional 

CONTEXTOS: 

N1 que VN3 N2 

Nl prep N3 N2 

Nl N2 

1. São apresentadas também novas seções-tipo e interpretações dos ambientes deposicionais 
das unidades que compõem o referido grupo (19-3B 290). 



2. Entretanto, a presença de intercalações esporádicas de carbonatos (principalmente na região 
norte da Serra do Estrondo), possivelmente próximo à base da Formação Xambioá (Souza et 
ai. 1984), sugere variações na profundidade do ambiente deposicional que, localmente, 
deveria ser suficientemente pequena de modo a permitir a existência de organismos (18-2A 

118). 

3. Tal sistema de biozonas entrelaçadas pode ser particularmente útil na determinação da 
gradação lateral de grande escala entre ambientes deposicionais (16-4C 402) 

DEFINIÇÃO: Ambiente onde depositam-se os sedimentos que darão origem às rochas 
sedimentares. Pode ser fluvial, marinho, lacustre, costeiro, litorâneo ou continental. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar 
REESTRUTURAÇÃO: 

ambiente que origina rochas sedimentares através de deposição 

ambiente de deposição 

ambiente deposicional 

FICHA N° 009 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente fluvial 

CONTEXTOS: 

N1 que VN3 prep N2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

1. A partir de estudo empírico das relações entre C e M, em diversos ambientes fluviais e 
costeiros, Passega (1957) propôs um gráfico de referência para o reconhecimento de diversos 
ambientes de sedimentação. (16-2C 160) 

2. A Gênese das areias da unidade Rialto parece estar relacionada a ambiente fluvial do tipo 
braided, apresentando facies que parecem ajustar-se aquelas sugeridas por Miall (1977). (21-
30 245) 

3. Foram reconhecidos nessas duas formações [Formação Pedra de Fogo e Formação Motuca] 
os ambientes marinho (regressivo), lacustre (playa), fluvial e desértico, com transições entre 
elas (Mesner & Wooldridge 1964, Mabesoone 1977). (15-2B 107) 

DEFINIÇÃO: Ambiente de sedimentação que se localiza nos rios (aquático). A 
profundidade, temperatura, salinidade, acidez, potencial de oxidação-redução, liberdade de 
circulação, limpidez ou sujeira da água e população orgânica são fatores importantes na 
determinação dos sedimentos acumulados neste tipo de ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



VERBO RELACIO~AL: localizar-se 
REESTRUTURACAO: 

ambiente que se localiza em um rio 

ambiente de um rio 

ambiente fluvial 

N1 que Vrerprep N2' 

N1 prepN2' 

N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente lacustre 

CONTEXTOS: 

1. O fóssil identificado neste afloramento foi o peixe de água doce Diplomystus longicostatus 
(Amaral & Menor 1979), caracterizando um ambiente lacustre, para onde avançava a cunha 
de elásticos grossos das facies de leque aluvial já apresentadas. (19-1B 21) 

2. Foram reconhecidos nessas duas formações [Formação Pedra de Fogo e Formação Motuca] 
os ambientes marinho (regressivo), lacustre (playa), fluvial e desértico, com transições entre 
elas (Mesner & Wooldridge 1964, Mabesoone 1977). (15-2B 107) 

3. Estudos palinológicos preliminarmente desenvolvidos indicam índices de humificação 
atribuíveis a ambientes lacustres e associações de tipos polínicos que caracterizam a 
transição de condições secas para úmidas (Pessoa 1987). (21-3D 240) 

DEFINIÇÃO: Ambiente de sedimentação que se localiza nos lagos (lacustre). A 
profundidade, temperatura, salinidade, acidez, potencial de oxidação-redução, liberdade de 
circulação, limpidez ou sujeira da água e população orgâaica são fatores importantes na 
determinação dos sedimentos acumulados neste tipo de ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

ambiente que se localiza em um lago 

ambiente de um lago 

ambiente lacustre 

FICHAN° 011 

Nl que Vrer prep N2' 

N1 prep N2' 

N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente litorâneo 

• 
CONTEXTOS: 



1. A associação de facies representa uma sedimentação em ambiente litorâneo, com porções 
permanentemente expostas, retrabalhadas pelo vento (Dossin et al. 1985, 1987, Garcia & 
Uhlein 1987). (20-U 182) 

2. Depreende-se desta análise uma diversidade muito grande de interpretações que variam de 
ambientes lacustres a mares epicontinentais, incluindo ambientes litorâneos como deltas, 
planícies de maré e lagunas. (17-3L 306) 

3. No entanto, Mabesoone (1971) atribuiu o arredondamento dos blocos do conglomerado a 
processos sedimentológicos em ambiente litorâneo escarpado, admitindo processos de alta 
energia que permitissem o arredondamento de blocos de até quase 2m de diâmetro. (19-1B 

19) 

DEFINIÇÃO: Ambiente de sedimentação que se localiza entre o ambiente continental e o 
oceânico (misto). A profundidade, temperatura, salinidade, acidez, potencial de oxidação
redução, liberdade de circulação, limpidez ou sujeira da água e população orgânica são 
fatores importantes na determinação dos sedimentos acumulados neste tipo de ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

ambiente que se localiza no litoral 

ambiente do litoral 

ambiente litorâneo 

Nl que Vrerprep N2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente marinho 

CONTEXTOS: 

1. A seleção das duas áreas foi feita com base em dois trabalhos de tese, durante os quais foi 
detectada a presença de fragmentos esqueletais escurecidos em ambientes marinhos onde 
ocorre sedimentação atual de material carbonático (Leao 1982, Machado 1981). (19-1H 87) 

2. Foram reconhecidos nessas duas formações [Formação Pedra de Fogo e Formação Motuca] 
os ambientes marinho (regressivo), lacustre (playa), fluvial e desértico, com transições entre 
elas (Mesner & Wooldridge 1964, Mabesoone 1977). (15-2B 107) 

3. Evidências sedimentológicas e paleontológicas levaram Dzulynky & Walton (1965) a 
admitir que arenitos tipo grauvacas se depositam em ambientes marinhos de águas 
profundas. (18-2A 118) 



DEFINIÇÃO: Ambiente de sedimentação que se localiza no mar (marinho). A 
profundidade, temperatura, salinidade, acidez, potencial de oxidação-redução, liberdade de 
circulação, limpidez ou sujeira da água e população orgânica são fatores importantes na 
detenninação dos sedimentos acumulados neste tipo de ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

ambiente que se localiza no mar 

ambiente do mar 

ambiente marinho 

FICHAN° 013 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ambiente tectônico 

CONTEXTOS: 

1. Falhas transferentes desenvolvem-se nestes dois ambientes tectônicos extremos devido à 
impossibilidade de se abater/escorregar (na extensão) ou de se acavalar (na compressão), como um 
bloco único e coeso, porções crustais com dezenas de quilômetros de comprimento, largura e 
espessura. (16-3A 247) 

2. Dessa forma, as discussões em tomo da caracterização dessas seqüências estão baseadas em 
considerações sobre a associação litológica e ambiente tectônico no qual se enquadram, e têm 
variado entre greenstone belts e seqüências ofiolíticas, para o todo ou parte das ocorrências. (20-U 
183) 

3. Sloss e colaboradores, em 1949 (apud Chang 1975), defmiram "seqüência", como uma associação 
de estratos que exibem respostas similares a ambientes tectônicos similares com ampla distribuição 
em área, separados por horizontes objetivos sem conotação cronológica específica. (16-4C 409) 

DEFINIÇÃO: Classificação dinâmica dos ambientes de acordo com o tectonismo (ou os processos 
pelos quais a crosta da terra é deformada, produzindo continentes, bacias oceânicas, platôs, 
montanhas, dobras e falhas). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compreender 
REESTRUTURAÇÃO: 

ambiente que compreende eventos tectônicos 

ambiente de eventos tectônicos 

N1 queVN3N2 

Nl prepN3 N2 



ambiente tectônico N1 N2 

FICHAN° 014 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: amostra de mão 

CONTEXTOS: 

1. Ambos os minerais [pectolita e xonolita] são brancos em amostra de mio. (19-2H 227) 

2. Desenvolve uma conspícua foliação milonítica a qual, em amostra de mio, é de dificil 
reconhecimento em virtude da significativa redução na granulometria. (18-4F 429) 

3. A escala mesoscópica (entre a amostra de mio e o afloramento), a foliação S2 se mostra como 
um conjunto de planos muito próximos entre si, muitas vezes em posição plano-axial de dobras 
(Figs. 3 e 4); e, apenas em casos muito especiais ou com auxílio de lupa de bolso, é possível 
observar a presença das dobras de crenulação que a definem (Fig. 5). (14-2C 102) 

DEFINIÇÃO: Exemplar talhado de uma determinada rocha, no campo, para posterior exame 
macroscópico. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

amostra que serve para exame macroscópico (de mão) 

amostra para exame macroscópico (de mão) 

amostra de mão 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: análise estrutural 

CONTEXTOS: 

N1 que V prep N3 

Nl prep N3 

Nl prep N2 

1. A análise estrutural revela uma clara diferenca entre as supracrustais dos greenstones e a 
Seqüência Morro escuro [dobras, foliações, clivagens]. (19-3A 288) 

2. Embora alguns trabalhos (Drake Jr. 1980, Araújo Fo 1981, Simoes & Fuck 1984, Araújo Fo & 
Leonardos 1986, Heilbron et al. 1987) tenham se preocupado com as estruturas defonnacionais 
impressas nos metassedimentos Araxa pela categorização e pela hierarquização das fases 
deformacionais, nenhum deles apresenta uma completa análise estrutural baseada na 
compartimentação de domínios relativamente homogêneos com relação a cada uma das fases 
deformacionais identificadas. (20-U 239) 



3. A Faixa Jaraguá-Cristais (Fig. 1) foi objeto de uma série de investigações voltadas para a análise 
estrutural das unidades metamórficas ali presentes, buscando descrever e reconstituir suas 
litologias, padrões e estilos estruturais. (14-2C 97) 

DEFINIÇÃO: Análise estrutural é o estudo integrado de uma dada região geológica usando-se 
diversas técnicas, tendo como base a geologia estrutural e visando desvendar a história complexa de 
metamorfismo x deformação que em geral, vincula-se a faixas dobradas. (Celso Dal Ré Carneiro e 
Lima, p. 14). Para Turner & Weiss (1963), é o estudo da história da deformação e metamorfismo de 
uma região dobrada e envolve fundamentalmente dois procedimentos distintos: 1) estudo e 
descrição e 2) interpretação genética dos dados descritivos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

análise que serve para estudar as estruturas 

análise das estruturas 

análise estrutural 

FICHAN° 016 

N1 que Vl prep V2 N2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ângulo de extinção 

CONTEXTOS: 

1. Seu [homblenda?] ângulo de extinção varia entre 200 e 280 e o ângulo 2V oscila entre 200 e 
300. (15-4D 304) 

2. Entre as fases máficas, geralmente predomina o anfibólio prismático e suédrico, freqüentemente 
com maclamento simples, com cores de pleocroísmo variando de marrom- amarelado (X), verde
amarronzado (Y) e verde-oliva (Z), e com ângulo de extinção em tomo de 180, o que permite 
defmi-lo como do tipo homblenda. (18-4F 427) 

3. Seu [anfibólio] pleocroísmo varia de verde a castanho-claro (X), castanho-esverdeado (Y) e verde 
a verde-azulado (Z); o ângulo 2V é grande e o ângulo de extinção entre 12 e 15 graus. (21-3F 268) 

DEFINIÇÃO: O ângulo de extinção de um dado mineral é o ângulo entre qualquer direção 
cristalográfica específicada a qualquer uma das duas direções de vibração. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 



ângulo que serve para indicar a extinção do raio de luz 

ângulo de extinção do raio de luz 

ângulo de extinção 

FICHA No 017 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ângulo de mergulho 

CONTEXTOS: 

Nl que Vl prep V2 N2 prep N3 

Nl prep N2 prep N3 

Nl prepN2 

1. Mudanças no sentido do mergulho, tendência à diminuição do ângulo de mergulho com a 
profundidade, semicírculos e meias-taças são feições comuns encontradas nessas estruturas. (19-2G 

212) 

2. Os ângulos de mergulho das interfaces (Oj) são considerados positivos quando marcados acima 
da horizontal, no sentido anti-horário. (19-2L 250) 

DEFINIÇÃO: Ângulo formado por uma camada, dique ou fratura com o plano do horizonte, 
tomado perpendicularmente à sua interseção (direção de mergulho). As camadas horizontais 
apresentam inclinação de 0° e as verticais de 90°. A perpendicular à linha de inclinação chama-se 
direção da camada, dique, etc. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

ângulo que serve para indicar a direção do mergulho 

ângulo da direção do mergulho 

ângulo de mergulho (de uma camada, dique ou fratura) 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: areia fina 

CONTEXTOS: 

Nl que Vl prep V2 N3 prep N2 

N 1 prep N3 prep N2 

Nl prepN2 

1. Assim, na estação II, caracterizada pela presença de substrato com fragmentos biodetríticos, alto 
teor de matéria orgânica e águas relativamente calmas, registrou-se o maior número de indivíduos, 
com um total de 1.140 braquiúros; ao passo que, na estação IV, caracterizada pela predominância de 
areia fina é muito fma e pelo menor teor de matéria orgânica, obteve-se o menor número de 
caranguejos, num total de 217 exemplares (Fransozo et a/. em preparação). (21-2B 119) 



2. o estágio n, diferentemente, apresenta uma pre~ominân~ia de uma mi.stura de areia fi~a a muito 
fma, que, no mais das vezes, correspondem a mais de 90% da compos1ção granulométnca. (20-U 

204) 

DEFINIÇÃO: Areia cujas partículas apresentam diâmetro médio de 0,25 a 0,125 mm. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

areia que apresenta granulação fina 

areia de granulação fma 

areia fina 

FICHA No 019 

N1 queVN3N2 

N1 prepN3 N2 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: arenito basal 

CONTEXTOS: 

1. O intuito principal é ilustrar o volume de rochas-reservatório (arenitos) existente na Série Rio 
Tietê (Gama Jr. et ai. 1982), principalmente nas formações Rio Bonito e Itararé. Notar a relação 
direta entre os arenitos basais da Formação Itararé com os folhelhos da Formação Ponta Grossa. 
(14-1E 44) 

2. Esses condutores [folhelhos] se superpõem a arenitos basais espessos com resistividade de 54 
Am. (16-2E 182) 

DEFINIÇÃO: Corpo arenítico que forma o fundo de uma determinada unidade estratigráfica de um 
pacote sedimentar e se assenta em superficie de erosão ou no cristalino. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: formar 
REESTRUTURAÇÃO: 

arenito que forma o fundo de uma unidade estratigráfica 

arenito do fundo de uma unidade estratigráfica 

arenito basal 

FICHAN°020 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: arenito fmo 

N1 queVN2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 



CONTEXTOS: 

l . Deve-se ressaltar o seguinte fato: intercalados aos arenitos, com boas características de 
reservatórios, existem arenitos finos, bem selecionados, argilosos, gradando a siltito (Fig. 7). (14-

lE 44) 

2. A seqüência ali exposta, mergulhando em média 20° para NW, é constituída predominantemente 
de siltitos intercalados com arenitos finos a grosseiros, muito intemperizados. (15-2B 103) 

3. A designação Arenito Tibaji foi utilizada inicialmente por Oliveira (1912) para a seção de 
arenitos finos e siltitos localizada próximo a cidade homônima. (16-2F 187) 

DEFINIÇÃO: Rocha sedimentar proveniente da consolidação de areia fina (diâmetro entre 0.062 a 
0.250). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

arenito que apresenta granulação fina 

arenito de granulação fma 

arenito fmo 

FICHA No 021 

N1 que VN3 N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: assembléia mineralógica 

CONTEXTOS: 

1. Ao longo das zonas de cisalhamento há registros de transformações mineralógicas em facies 
anfibolito, superpostas por assembléias mineralógicas da facies xisto verde. (20-U 236) 

2. A senegalita e os outros fosfatos associados constituem uma assembléia mineralógica típica das 
lateritas fosfáticas, em particular os da Amazônia Oriental. (14-3C 174) 

DEFINIÇÃO: VER SUGUIO, ENTRE P. 95 E 109. ELE FALA DE ASSEMBLÉIAS DE 
MINERAIS PESADOS. (Associação de minerais ?) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

assembléia que reúne minerais Nl que VN2' 



assembléia de minerais 

assembléia mineralógica 

FICHA No 022 

Nl prep N2' 

NIN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: associações litológicas 

CONTEXTOS: 

1. As diferentes associações litológicas, os contrastes estilos estruturais e de metamorfismo e os 
milonitos basais sugerem que a Seqüência Morro Escuro pode ser interpretada como uma 
macrounidade alóctone. (19-3A 288) 

2. Ressalte-se que os mapas previsionais, no conceito de Nicolini (1970), devem ser temáticos para 
um determinado bem mineral ou tipo de mineralização, e não uma carta de previsão de um variado 
potencial mineral em função de simples associações litológicas ou condicionamentos geotectônicos. 
(17-3H 283) 

3. Dessa forma, as discussões em tomo da caracterização dessas seqüências estão baseadas em 
considerações sobre a associação litológica e ambiente tectônico no qual se enquadram, e têm 
variado entre greenstone belts e seqüências ofiolíticas, para o todo ou parte das ocorrências. (20-U 
183) 

DEFINIÇÃO: Conjunto das espécies rochosas que se encontram em um mesmo local. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

associação que reúne espécies rochosas 

associação rochosas 

associação litológica 

FICHAN°023 

Nl que V N3 N2' 

Nl N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: associação mineralógica (=paragênese mineral) 

CONTEXTOS: 

1. Atualmente, são observadas paragêneses indicativas de metamorfismo de alto grau, facies 
granulito, ocorrendo também feições que evidenciam a existência de episódios retrometamórftcos, 
com desenvolvimento de associações mineralógicas representativas de facies xistos verdes e, 
localmente, de mais baixo graus. (18-2E 149) 



2
. Associações minerais estáveis mostram que os milonitos formaram-se sob condições do facies 

anfibolito. (21-20 164) 

DEFINIÇÃO: É uma associação particular de minerais coexistentes. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

associação que reúne minerais 

associação de minerais 

associação mineralógica 

FICHA NO 024 

Nl queVN2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bacia costeira 

CONTEXTOS: 

1. Por exemplo, as bacias costeiras brasileiras podem ser subdivididas em zonas, com base 
em nanofósseis, polifósseis e foraminíferos planctônicos. (16-4C 386) 

2. Numa análise mais aproximada, Asmus & Carvalho (1978) identificam a Formação Cabo 
com a sedimentação eo-cretácea da fase rifte e o calcário Estiva, com a transgressão albiana 
bem representada nas bacias costeiras (19-IB 18). 

DEFINIÇÃO: Bacia sedimentar que se localiza na costa (no caso,= plataforma continental). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

bacia que se localiza na costa 

bacia da costa 

bacia costeira 

FICHAN°025 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bacia de drenagem 

CONTEXTOS: 



1 
Do ponto de vista da utilização dos conhecimentos decorrentes dessa abordagem, expostos 

· ampla literatura, Schumm (1977, p. 314-315) destaca que o modo de funcionamento das :m ·as de drenagem "está intimamente ligado ao sua morfologia e, portanto, deveria ser 
~:~ível prever, ao menos em parte, as características hidrológicas de uma bacia a partir de 
sua morfologia (19-2F 197). 

2. Tendo em vista a diversidade geológica e topográfica das bacias de drenagem, os dados de 
sensoriamento remoto apresentam vantagens em relação aos dados coletados em postos 
pluviométricos, pois permitem a extensão de observações pontuais para as áreas mais amplas 

(15-3C 212). 

DEFINIÇÃO: Bacia que drena água de uma determinada região. Pode ser considerada uma 
bacia hidrográfica, ou seja, um conjunto de terras drenadas por um rio e/ou seus afluentes, 
inclusive suas nascentes. 

TIPOLOGIA: N + de + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

bacia que serve para drenar água 

bacia de drenagem de água 

bacia de drenagem 

FICHAN° 026 

N1 que VI prep V2 N3 

N 1 prep N2 prep N3 

N1 prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bacia sedimentar 

CONTEXTOS: 

1. Almeida (1954, 1964) refere-se a restos de uma importante bacia sedimentar ao longo da 
costa sul da Bahia com espessas sucessões de metapelitos e metapsamitos incluindo um nível 
conglomerático com aparências de tilito a sul de Camacã (19-3B 291). 

2. Assim sendo, algumas bacias sedimentares fanerozóicas do Nordeste Oriental a SE da 
bacia do Araripe (fig. 2) representam autênticas relíquias de extensiva sedimentação 
paleozóica, relacionando-se entre si pelas similaridades de preenchimento detrítico (bacias de 
Mirandiba, Tupanaci, São José do Belmonte, Afogados da lngazeira, etc.) (19-3D 316). 

3. Os níveis dos continentes são controlados pelos seguintes fatores: 
a)( ... ) 
b) Movimentos isostáticos ligados às variações de carga em função da formação ou 
desaparecimento de calotas glaciais, erosão dos continentes e acumulação de depósitos em 
bacias sedimentares, e transgressões e regressões sobre as plataformas continentais 
(hidroisostasia) (15-4A 273). 
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........... --------------------
DEFINIÇÃO: Área de sedimentos mais ou menos extensa, em que .. os e.s~tos mergu~am em 
eral da periferia para o centro, freqüentemente em forma de bacta , e preenchtda por 

~edimentos "concordantes" ou "quase concordantes". 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

bacia que contém sedimentos 

bacia de sedimentos 

bacia sedimentar 

FICHAN°027 

Nl queVN2' 

Nl prepN2' 

NlN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: brechas intraformacionais (carbonáticas) 

CONTEXTOS: 

1. A parte superior da seqüência a norte de Pau-Brasil caracteriza-se pela predominância de 
metacalcários dolomíticos de coloração cinza-escura e clara com intercalações centimétricas 
de filitos e metassiltitos, além de brechas intraformacionais carbonáticas. (19-3B 296) 

2. A Facies Lagamar, definida por Dardenne & Campos Neto (1976), é caracterizada por 
lentes de dolomitos rosa a cinza-claro que passam, a norte, para calcários cinza-azulado 
através de uma facies de brecha intraformacional com matriz calcária e intraclastos 
dolomíticos mostrando acamamento gradacional. (14-2A 086) 

DEFINIÇÃO: São sedimentos rudáceos formados por fragmentação penecontemporânea e 
redeposição, nas proximidades, de material ligeiramente retrabalhado. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: formar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

brecha que se forma por incorporação de fragmentos 

brecha de incorporação de fragmentos 

brecha intraformacional 

FICHAN° 028 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: clivagem ardosiana 

Nl que Vrer N2' prep N2" 

Nl prep N2' N2" 

Nl N2 
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coNTEXTOS: 

1 Elas possuem superficie axial (S 1) de mergulho baixo a horizontal, paralela ao acamamento 
(So) e representada por uma cli~age~ de fratura em roch~. não-reativ~, por uma clivagem 
rdosiana em pelitos, por uma xtstostdade marcada por senctta na matnz de conglomerados e 

:m pelitos, e pela recristalização orientada de carbonatos e formação de sericita nos mármores 

(19-3A 287). 

2. Esta unidade caracteriza-se por dobramentos abertos e clivagem ardosiana a norte, que se 
intensificam no sentido SW pela presença de megadobras inversas e xistosidade associadas à 
primeira fase de deformação com vergência NE (19-3B 290). 

3. Como será visto no item "Análise Microestrutural", trata-se de um bandamento 
diferenciado, associado a uma clivagem de crenulação muito fma, denominada S2, que afeta 
comumente uma clivagem ardosiana ou xistosidade e algumas estruturas reliquiares (Fig. 3) 
(14-2C 099). 

DEFINIÇÃO: Clivagem ardosiana é a "clivagem dependente do arranjo paralelo dos 
minerais constituintes da rocha"; o termo é generalizadamente empregado para denominar 
foliações penetrativas de rochas de granulação fina, de baixo grau metamórfico, bem como a 
clivagem do tipo contínuo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

clivagem que se assemelha a que ocorre na ardósia 

clivagem da ardósia 

clivagem ardosiana 

FICHAN° 029 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: clivagem de crenulação 

CONTEXTOS: 

N1 que Vrera que V prep N2' 

N1 prepN2' 

Nl N2 

1. Esta fase estã representada por dobras mesoscópicas abertas, assimétricas, que se 
desenvolvem segundo uma sucessão de amplas anticlinais e sinclinais com superficie axial 
(S2) de alto mergulho e representada por uma clivagem de fratura nos metaconglomerados, 
nas formações ferríferas e nos mármores (Foto 3), ou uma clivagem de crenulação em 
metapelitos (19-3A 287). 

2. Nota-se a xistosidade principal deformada (Tab. 1, Fase D4), com indícios de clivagem de 
crenulação incipiente (Tab. 1, Fase D4), denotando uma fase branda, onde são observadas 
variações de direção de seus eixos (NS-N30-40E e N40W) (14-2B 094). 
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3 
A clivagens de crenulação relacionadas aos microdobramentos D3 definem uma nova 

s~pe:r.cie (S3) e mostram-se desenvolvidas também nos micaxistos da Formação Morro do 

campo (18-2A 110). 

DEFINIÇÃO: Clivagem de crenulação é uma superficie penetrativa planar gerada sobre 
ocha já foliada (ou com uma superficie planar anterior) dobrada em micro-escala 

{crenulada). É uma clivagem defmida.basicamente pelos flancos p~lelos das micro.dobras 
sendo penetrativa na escala mesoscóptca e podendo gradar morfologtcamente para chvagem 
disjuntiva, ardosiana ou xistosidade. 

TIPOLOGIA: N + de + N 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

clivagem que se origina por crenulação 

clivagem por crenulação 

clivagem de crenulação 

FICHAN° 030 

Nl que V rer por N2 

Nl porN2 

Nl prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: clivagem de fratura 

CONTEXTOS: 

1. Elas possuem superficie axial (S 1) de mergulho baixo a horizontal, paralela ao acamamento 
(So) e representada por uma clivagem de fratura em rochas não-reativas, por uma clivagem 
ardosiana em pelitos, por uma xistosidade marcada por sericita na matriz de conglomerados e 
em pelitos, e pela recristalização orientada de carbonatos e formação de sericita nos mármores 
(19-3A 287). 

2. A unidade superior apresenta mergulhos variáveis, refletindo dobras assimétricas com 
xistosidade ou clivagem de fratura associada (17-31 299). 

3. A xistosidade SI, em qualquer dos litotipos, está completamente desenvolvida; ou seja, não 
são observadas quaisquer estruturas do tipo clivagem de fratura, ou crenulações que 
pudessem isolar remanescentes de estruturas planares, ou lineares anteriores (20-U 242). 

DEFINIÇÃO: Clivagem de fratura é defmida como uma clivagem espaçada independente 
de qualquer orientação mineral pré-existente. É representada por descontinuidades, fraturas 
ou até microfalhas pouco espaçadas que separam corpos tabulares ou micrólitons. 
Corresponde ao termo clivagem disjuntiva. 

TIPOLOGIA: N + de + N 



VERBO RELACIONAL: originar-se 

REESTRUTURAÇÃO: 

clivagem que se origina por fratura 

clivagem por fratura 

clivagem de fratura 

FICHAN° 031 

N1 que V rer por N2 

N1 porN2 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: coluna (lito)estratigráfica (tipo) 

CONTEXTOS: 

1. A coluna litoestratigráfica tipo da Formação Camacã (Fig. 7) foi obtida neste trabalho a 
partir das seções G-H e 1-J (Fig. 5), entre o embasamento junto ao Rio São Pedro e a encosta 
da Serra da Lapão (Fig. 8). (19-3B 293) 

2. Schneider et a/. (1974) refinaram mais a análise estratigráfica e publicaram uma coluna 
litoestratigráfica atualizada, que se tomou clássica na geologia da Bacia do Paraná, 
permanecendo a mais completa e utilizada introdução à estratigrafia da bacia. (17-3D 243) 

3. O estudo realizado representa uma proposta fundamentada na necessidade de elaboração de 
colunas estratigráficas regionais, fornecendo a base indispensável à identificação e 
interpretação da seqüência evolutiva quaternária. (21-3D 23 7) 

DEFINIÇÃO: O conjunto das rochas da crosta da Terra dispostas na ordem de sua 
formação ou de sua idade. 

TIPOLOGIA: N + (prefixo)N (+ N) 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

coluna que serve para registrar as rochas e sua seqüência, no tempo e no espaço Nl que VI prep V2 N2' 

coluna de registro das rochas e de sua seqüência, no tempo e no espaço 

coluna litoestratigráfica 

FICHAN°032 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: coluna litológica 

CONTEXTOS: 

1. Nesta fase deverão ser desenvolvidas as etapas seguintes: 

Nl prep N3 prep N2' 

NlN2 

3 



* ( ... ) • das A • • • d ' il 1 1 bo * Caracterização tipológ1cas ocorrenctas mmerats a area-p oto, que envo ve a e a ração 
de colunas litológicas em v~as escalas n~ local .das ocorrências, ~ confecção deA mapas 

lógicos de detalhe e de sttuação geológica regtonal, e a determmação dos parametrós 
~:~critivos (minerais de minério e de ganga, texturas, forma, rochas hospedeiras, rochas 
encaixantes, rochas-mãe, rochas ígneas próximas, posicionamento geomorfológico tectônico, 
acidentes estruturais, dimensões, teores, produção acumulada, etc .. (17-3H 284) 

2. Embora se observe sempre uma alternância decimétrica à métrica, às vezes mesmo 
centimétrica entre os tipos litológicos, é completamente impossível qualquer correlação dos 
furos entre si e com as trincheiras na tentativa de estabelecer uma coluna litológica padrão ou 
memso ritmos de seqüências menores repetidos (Fig. 3). (20-U 113) 

3. A sondagem SE-07 mostra uma espessa seqüência de condutores que se estende até 104m 
de profundidade e que corresponde a uma associação de folhelhos puros, folhelhos arenosos e 
folhelhos conglomeráticos, de acordo com a coluna litológica do poço CERB-IX. (16-2E 

180) 

DEFINIÇÃO: Representação em forma de coluna para mostrar a sucessão das formações 
geológicas (ou camadas) de uma região e as suas relações estratigráficas originais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

coluna que serve para registrar as rochas 

coluna de registro das rochas 

coluna litológica 

FICHAN° 033 

N1 que V1 prep V2 N2' 

N 1 prep N3 prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: composição granulométrica 

CONTEXTOS: 

1. Desse modo ocorre a formação de substrato de composição granulométrica variáveis, que 
fornecem suporte a organismos bentônicos adaptados a determinados tipos de fundo. (21-2B 
118) 

2. O estágio II, diferentemente, apresenta uma predominância de uma mistura de areias fma a 
muito fma, que, no mais das vezes, correspondem a mais de 90% da composição 
granulométrica. (20-U 204) 



ANEXOS 



DEFINIÇÃO: Exprime. em. porcentage~ do peso total a pro~rção das partículas dos 
diversos grupos dimenstonaiS de um solo ou rocha. Defme o tamanho dos grãos de um 

sedimento. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~~AL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇAO: 

composição que serve para exprimir o tamanho dos grãos de um sedimento 

composição do tamanho dos grãos de um sedimento 

composição granulométrica 

FICHAN° 034 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: composição litológica 

CONTEXTOS: 

Nl que Vl prep V2 N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

1. Ele [método de refração sísmica] tem sido empregado, com grande sucesso, na 
carcterização do substrato de eixos de barragens (Dutta 1984, Hatherly & Neville 1986), 
fornecendo informações úteis sobre a distribuição de propriedades fisicas das rochas 
(elasticidade, densidade e porosidade) e sobre suas condições geológicas (composição 
litológica, grau de intemperismo, fraturamento, etc.). (19-2L 248) 

2. Além disso, a estruturação da seqüência estratigráfica em blocos falhados colocou 
lateralmente em contato unidades aqüíferas de permeabilidades diferentes conforme se infere 
de suas composições litológicas e, também, contendo águas de composições químicas 
diferentes. (16-2E 185) 

DEFINIÇÃO: É a caracterização dos tipos litológicos representativos de um determinado 
conjunto litológico (Formação, Série, Corpo, etc). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

composição que serve para caracterizar as rochas 

composição das rochas 

composição litológica 

FICHA No 035 

Nl que VI prep V2 N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

llNIDADE TERMINOLÓGICA: composição mineralógica 



CONTEXTOS: 

1 
Sua composição mineralógica é muito semelhante à da matriz do conglomerado, diferindo 

d. sta por apresentar, em amostras de superflcie, uma cimentação carbonática significativa -
em freqüentes romboedros de dolomita - e uma menor participação da pseudomatriz 

~~ossilicática, tendo sido classificado como arcósio calcifico imaturo, com seixos. (19-IB 19) 

2. Em poços do Rio Grande do Sul, 2-A0-1-RS, por exemplo, já ocorre variação na 
composição mineralógica: aumento do teor de feldspato, o que pode indicar influência da 
fonte sul, que abasteceu os lobos deltaicos da Formação Rio Bonito no Rio Grande do Sul 
(França & Caldas 1983), ou talvez influência do ambiente deposicional com menor ação do 
retrabalhamento, preservando dessa forma os feldspatos. (14-IE 40) 

3. As rochas básicas, cuja composição mineralógica original foi modificada possivelmente 
por ação hidrotermal, possuem variação granulométrica bem ampla, apresentando textura de 
fanerítica a afanitica. (15-3G 242) 

DEFINIÇÃO: É a caracterização dos diferentes espécimes minerais presentes em um 
determinado litotipo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

composição que serve para caracterizar os minerais 

composição dos minerais 

composição mineralógica 

FICHAN° 036 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: comprimento de onda 

CONTEXTOS: 

Nl que VI prep V2 N2' 

Nl prepN2' 

NIN2 

1. O sensor utilizado fornece perfis espectrais (radiância vs. comprimento de onda) e requer 
0 uso de técnicas especiais de tratamento de dados pela análise da forma dos espectros por 
polinômios. (19-4A 432) 

2· É melhor identificada [ clivagem de crenulação] ao nível microscópico, pois se traduz em 
dob~. de comprimento de onda extremamente pequeno, da ordem de décimos ou até 
centesunos de milímetros. (14-2C 102) 

3· Em toda a região próxima ao paralelo 16000'S, tanto K 1 quanto K2 desenvolvem dobras 

assimétricas de pequena amplitude; porém, enquanto o comprimento de onda de K 1 é de 



. damente 1 3 Km o comprimento de onda de K2 é da ordem de 25-26 Km. (20-U 
aproxuna • ' 

244) 

DEFINIÇÃO: Comprimento de onda é a distância en~ duas linhas de inflexão sucessivas, 
medidas nos pontos de inflexão destas em uma superflcte dobrada, ou, no caso, de uma em 

uma onda. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

comprimento que serve para defmir o tamanho da onda 

comprimento do tamanho da onda 

comprimento de onda 

FICHA No 037 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: conglomerado basal 

CONTEXTOS: 

Nl que VI prep V2 N3 prep N2 

Nl prep N3 prep N2 

N1 N2 

1. O membro inferior [a Formação Ponta Grossa é subdividida em três membros: inferior, 
médio e superior] é constituído de conglomerado basal, folhelhos, siltitos e corpos de 
arenitos conglomeráticos arcosianos, marinhos, transgressivos, que se estendem além dos 
depósitos da Formação Furnas, recobrindo rochas pré-cambrianas. (16-2F 188) 

2. A Formação Marizal, também do Eocretáceo, é caracterizada por um conglomerado basal 
e por arenitos variegados, com espessura não maior que 30m. (18-1C 44) 

DEFINIÇÃO: Conglomerado representando o início de uma transgressão numa seqüência 
sedimentar. Em condição similar, mas com litologia diversa, pode-se referir arenito basal, 
arcósio basal, etc. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

conglomerado que se origina no inicio de wna transgressão numa seqüência sedimentar N 1 que V rd prep N2' 

conglomerado do inicio de uma transgressão numa seqüência sedimentar 

conglomerado basal 

Nl prep N2' 

N IN2 



UNIDADE TERMINOLÓGICA: conjunto litológico 

coNTEXTOS: 

1
. Este conjunto li to lógico [xistos e formações gnái~sic~] sofreu metamorfismo_ de grau 

anfibolito-alta, seguido por retrometamorfismo de fac1es XIsto-verde (Borges Martms et a/. 

1982. (15-4C 293) 

2. Este conjunto litológico [série de corpos ultramáficos serpentinizados, alojados em 
metassedimentos de baixo grau metamórfico], embora abordado por diversos autores 
(Almeida 1974, Berbert 1970, Silva et a/. 1974, Puty et a/. 1972, Hasuy et a/. 1977, Abreu 
1978, Cunha et a/. 1982), não mereceu até o presente estudos mais pormenorizados, em parte 
pelas dificuldades devidas à intensa serpentinização ocorrida. (19-1 E 51) 

3. Tal conjunto litológico [xistos magnesianos, anfibólio, anfibólio-metachert e metachert 
manganesífero] representa originalmente um pacote predominantemente máfico, com 
incursões localizadas de prováveis derrames ultramáficos, manifestações subvulcânicas 
ultramáficas e níveis químicos silicosos impuros (Figs. 7 e 8). (17-3A 215) 

DEFINIÇÃO: É o conjunto de tipos litológicos representativos de uma determinada região, 
Formação, etc. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

conjunto que reúne rochas 

conjunto de rochas 

conjunto litológico 

FICHAN°039 

Nl que VN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo arenítico 

CONTEXTOS: 

1. Os corpos areníticos na Formação Itararé são gerahnente bem mais espessos que na 
Formação Rio Bonito, podendo alcançar até 100m de espessura (14-IE 41). 

2. Esses corpos areníticos possuem cores variando de cinza a róseos e amarelados, e 
granulação variando de fma à média, com ocorrências locais de grânulos e seixos de quartzo 
(18-IC 44). 



FINIÇ
ÃO: Unidade litológica informal formada por wna massa rochosa arenítica 

DE d . I ' l ' . ) · . da ou delimita a entre outros tipos 1to 0g1cos . 
(encaiXa 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que contém arenito 

corpo de arenito 

corpo arenítico 

FICHAN° 040 

N1 queVN2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo de arenito 

CONTEXTOS: 

1. Embora extensa e intensivamente explorados, esses aqüíferos carecem de estdos detalhados 
sobre sua hidrologia subterrânea, especialmente no que diz respeito à geometria e às 
propriedades hidráulicas dos corpos de arenitos, à influência hidrodinâmica de wna densa 
tectônica de falhamento e às características químicas da água (18-1C 43). 

2. Esta avaliação consistiu principalmente na determinação da geometria tridimensional dos 
corpos de arenito, dos valores de resistividade das diferentes litologias, das resistividades das 
águas subterrâneas e das porosidades das camadas de arenitos investigadas, além de 
estimativas qualitativas sobre a proporção de argila em cada camada (16-2E 176). 

DEFINIÇÃO: Ver corpo arenítico. 

TIPOLOGIA: N + de + N 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que contém arenito 

corpo de arenito 

N1 que V N2 

Nl prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo granítico 

CONTEXTOS: 



d equenas espessuras dos corpos graníticos, a primeira condição é plenamente 
~~;ei: ~a ~ondição: que os condutos atravessados pelo magma sejam estreitos]. (19-3C 

307) 

2
. Inúmeros corpos graníticos são sin- ou pós-tectônicos a F3 ou F4, segundo aquele autor. 

(19-3E 323) 

3. Um forte achatamento é o~serv ... a~o na faixa de Jaguaribe como decorrência da. colocação de 
corpos graníticos sina tard1tectomcos e de falhamentos transcorrentes em antigas zonas de 

rifte. (17-3C 237) 

DEFINIÇÃO: Unidade estratigráfica formal formada por uma massa rochosa granítica 
intrusiva (encaixada ou delimitada entre outros tipos li to lógicos), composta 
predominantementre por um único tipo de rocha. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que contém granito 

corpo de granito 

corpo granítico 

FICHAN° 042 

N1 que VN2' 

N1 prep N2' 

N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo granitóide 

CONTEXTOS: 

1. Auréolas de metamorfismo de contato desenvolveram-se em tomo dos corpos granitóides, 
porém com pequena expressão (evento MP4). (14-2C 108) 

2. A região oeste do Escudo Sul-rio-grandense mostra grande quantidade de corpos 
graníticos deformados e associados com eventos metamórficos, os quais provavehnente 
constituem granitos orogênicos, conforme sugestão de Martin & Piwinskii (1972), além de 
diversos corpos granitóides sem formação dúctil que, de acordo com a classificação desses 
autores, constituem corpos não-orogênicos ou pós-orogênicos, se forem considerados os 
dados regionais atualmente disponíveis. (21-3F 266) 

DE~ÇÃO: Unidade litológica formal constituída por uma massa rochosa de composição 
~asicamente granítica (granito senso lato), encaixada ou delimitada entre outros tipos 
h to lógicos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



VERBO RELACIO~~AL: conter 
REESTRUTURAÇAO: 

corpo que contém basicamente granito 

corpo basicamente de granito 

corpo grarutóide 

FICHA N° 043 

N1 que V (basicamente) N2' 

Nl (basicamente) prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo intrusivo 

CONTEXTOS: 

1. o corpo intrusivo de Totoró situa-se no segmento norte-nordeste - Sistema/Faixa de 
Dobramentos Seridó- do Domínio Estrutural Central (Brito-Neves 1983, Fig. 1). (19-3E 323) 

2. Corpos intrusivos, principalmente na forma de sills, provavelmente associados com o 
mesmo evento que originou os diques são freqüentes e ocorrem de preferência na porção NE 
da Bacia do Paraná. (19-31 393) 

3. A Formação Remédios é constituída por rochas eruptivas e intrusivas composta de 
substratos de rochas piroclásticas atravessadas por inúmeros diques e corpos intrusivos 
hipoabissais, traquitos e outras rochas de caráter ultrabásico-alcalino. (17-3B 221) 

DEFINIÇÃO: De acordo com o local em que se dá a consolidação do magma, há dois tipos 
de atividade ígnea: o plutonismo e o vulcanismo. O plutonismo se dá quando a consolidação 
ocorre no interior da crosta, originando as rochas plutônicas ou intrusivas. As rochas 
intrusivas podem ocorrer de maneiras muito diversas, formando corpos de formas e 
tamanhos variados e que apresentam relações variadas com as rochas encaixantes, ou seja, 
com as rochas preexistentes dentro das quais eles se solidificaram. Os mais comuns são os 
diques, si/s e /acólitos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que se origina por intrusão 

corpo de intrusão 

corpo intrusivo 

FICHA No 044 

N 1 que V rer por N2' 

Nl prep N2' 

N1 N2 

llNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo máfico 



cONTEXTOS: 

1. Na região nordeste oriental brasileira, ~is de ~a dezena de corpos máficos e 
uttramáficos, inseridos em terrenos pré-cambnanos, é registrada em mapeamentos nas escalas 

1:50.000, 1:100.000 e menores. (19-3E 323) 

2. Com exceção a ~ssa "~siç~o" ~os corpos máficos, via gnaisses anfibolíticos bandado~ 
té os gnaisses e mtgmatttos regtonats, tanto na base como no topo das lentes máficas, não e 
~ssível identificar nenhuma regularidade na distribuição dos litótipos que compõem os 
corpos. (20-U 113) 

DEFINIÇÃO: Unidade estratigráfica formal para determinar massas de rochas intrusivas 
constituídas por um único tipo de rocha. Neste caso, trata-se de um corpo constituído 
basicamente por minerais ferromagnesianos que, geralmente, apresentam coloração escura. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que contém minerais ferromagnesianos 

corpo de minerais ferromagnesianos 

corpo máfico 

FICHAN° 045 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo mineralizado 

CONTEXTOS: 

N1 que VN2' 

Nl prep N2' 

N1 N2 

1. As vantagens de se conhecer o mapa tridimensional de uma jazida ou a geometria do corpo 
mineralizado são claras. (18-IA 23) 

2. O corpo mineralizado é identificado em superficie apenas pelo solo avermelhado e blocos 
soltos de rochas básicas e minério numa área elíptica com alongamento EW e com eixos 
medindo aproximadamente 600 por 200 m. (20-U 117) 

3. Os corpos mineralizados se encaixam em gnaisses de naturezas diversas (gnaisses 
quartzo-feldspáticos, gnaisses quartzo-dioríticos, biotita-ortopiroxênio gnaisses e gnaisses de 
~~posição gabronoríticas e quartzo gabronoríticas ), aos quais se associam rochas cálcio
sthcatadas e formações ferríferas (Bello 1986). (18-2E 149) 

DEFINIÇÃO: Massa de rocha que contém minério (mineral de valor econômico), limitada 
espacialmente entre outros corpos rochosos que não contêm minério, ou, se o contêm, não 
são assim considerados, tendo em vista seus teores em relação ao corpo mineralizado. 



TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: conter 
REESTRUTURAÇAO: 

corpo que contém minério 

corpo de minério 

corpo mineralizado 

FICHA No 046 

Nl queVN2' 

Nl prepN2' 

N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo rochoso/de rocha 

CONTEXTOS: 

1. A escolha destas amostras foi feita de modo que aproximasse, o melhor possível, as seções 
transversais ao corpo rochoso. (20-U 123) 

2. A camada é a unidade formal de menor hierarquia na classificação litoestratigráfica. Trata
se de um corpo de rocha em uma sucessão estratificada, distinguida litologicamente de 
rochas adjacentes. (16-4C 373) 

3. Na região costeira do estado do Piauí, aproximadamente a 11 Km a norte da cidade de 
Parnaíba, aflora, na ponta da Pedra do Sal, um corpo de rocha granítica que se destaca em 
meios aos sedimentos recentes da praia e as águas do Oceano Atlântico (Fig. 1). (18-4F 424) 

DEFINIÇÃO: Massa rochosa diferenciada e delimitada espacialmente (mapeada ou por 
mapear) de rochas ou litotipos outros, adjacentes a mesma, por meio de quaisquer métodos 
geológicos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que contém rocha 

corpo de rocha (corpo rochoso) 

FICHA No 047 

Nl que VN2 

N1 prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo sedimentar 

CONTEXTOS: 



aracterização sedimentológica propriamente dita, foi feito o estudo detalhado de 
1· Parn a c intuito de coletar o maior número possível de informações acerca da geometria dos 
campo, nodimentares das características texturais e das estruturas sedimentares, como base 
corpos se ' · d · · · (19 1B 18) . para a definição das facies e s1stemas epos1c1ona1s. -

2 
F e & Willman (1962) propuseram unidades informais, denominadas morfoestratigráficas, 

· ~etenninam corpos sedimentares identificáveis primariamente pela forma apresentada 
~= superficie, os quais podem ser distinguidos ou não pela litologia e/ou pela idade das 
unidades adjacentes. (21-3D 237) 

DEFINIÇÃO: O mesmo que corpo rochoso/de rocha, sendo que neste caso o corpo tem 
gênese sedimentar, isto é, formou-se por processos sedimentares. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que se origina por sedimentação 

corpo de sedimentação 

corpo sedimentar 

FICHAN° 048 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpos ígneos 

CONTEXTOS: 

N1 que Vrerpor N2' 

N1 prepN2' 

N1N2 

1. Apesar de a assimilação das fases minerais de mais baixa temperatura (quartzo e feldspato) 
das rochas encaixantes poder ser bastante efetiva, a ponto de causar um aumento de acidez em 
corpos com dimensões batolíticas (por exemplo, Ague & Brimhall 1987), a eficácia desse 
processo está diretamente ligada ao volume dos corpos ígneos. (19-3C 306) 

2. O complexo de Cana Brava é um maciço máfico-ultramáfico formado a partir da 
diferenciação de material presumivelmente basáltico, cujo desenvolvimento como corpo 
ígneo deve ter ocorrido à semelhança de outros complexos estratiformes. (19-2H 235) 

3 · Admite-se que os crossititos representem níveis de composição intermediária, mais 
suscetíveis ao metamorfismo eclogítico, no corpo ígneo dominantemente ultramáfico, em seu 
restante refratário ao metamorfismo por falta de composição adequada. (20-U 120) 

DEFINIÇÃO: Ver corpo intrusivo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



VERBO RELACIO~AL: originar-se 
REESTRUTURAÇAO: 

Ue se origm· a pela consolidação do magma corpo q 

corpo da consolidação do magma 

corpo ígneo 

FICHAN° 049 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo tabular 

CONTEXTOS: 

N1 que VrerporN3 prep N2' 

Nl prep N3 prep N2' 

N1 N2 

1. Os rodingitos foram descobertos pelos furos de sondagem feitos na cava B, onde ocorrem 
associados a serpentinitos, rochas predominantes na área, e a metaleucogabros, que formam 
corpos tabulares pouco espessos (de 2 a 3 em) contidos nos serpentinitos (Fig. 3). (19-2H 
226) 

2. Trata-se de um corpo tabular (sheet) , descontínuo, com mais de 40 Km de comprimento 
por 1 a 3 de largura, com orientação geral N-S (Figs. 1 e 2). (19-1E 52) 

3. Granitos de granulação fina ocorrem como pequenos corpos tabulares ligeiramente 
discordantes com a foliação das encaixantes (Fig. 2). (21-20 170) 

DEFINIÇÃO: Massa de rocha cuja forma ou disposição espacial assemelha-se a tábuas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que se assemelha a tábuas 

corpo de tábuas 

corpo tabular 

FICHA No 050 

N1 que Vrer N2' 

N1 prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpos ultrabásicos 

CONTEXTOS: 

~ · Alguns corpos ultra básicos são provavelmente intrusivos, pois não apresentam 
mtercalações sedimenatres, além de possuírem granulação grossa com megacristais de 
anfibT 0 

lO com até 10 em de comprimento. (17-3A 219) 

- _____ ... _________________ -- -



. . rpos ultrabásicos estudados, as rochas da porção central costumam ser 
nn. ClpalS CO . 1 1 . .d drã 2. Nos P que as da borda eXIbem e ementos p anares comc1 entes com o pa o 

. enquanto 
roac1ças d as encaixantes. (19-IE 56) estrUtural e su 

0 . Unidade estratigráfica informal para determinar massas de rochas intrusivas 
DEF~ÇÁ · um único tipo de rocha. Neste caso, trata-se de um corpo contendo menos 
consntuídasd poirl. ca, sem quartzo e feldspatos e composto essencialmente de silicatos 
d J5% e s 1 • • 
e · os óxidos metálicos e sulfetos metais nativos. 

ferroroagnestan ' 

TJPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: conter 
REESTRUTURAÇAO: 

corpo que contém menos de 45% de silica 

corpo com menos de 45% de sílica 

corpo ultrabásico 

FICHA N° 051 

Nl que VN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo ultramáfico 

CONTEXTOS: 

1. Dentre os litotipos que compõem os corpos ultramáficos, os serpentinitos são aqueles que 
apresentam as características texturais mais marcantes para as superficies deformacionais e, 
por isso, têm as suas xistosidades descritas. (20-U 242) 

2. No noroeste do estado de Goiás e sudeste do Pará, ocorre uma sene de corpos 
ultramáficos serpentinizados, alojados em metassedimentos de baixo grau metamórfico 
pertencentes ao Grupo Tocantins. (19-lE 51) 

DEFINIÇÃO: Unidade informal usada para determinar massas de rochas intrusivas 
con~tituídas por um único tipo de rocha. Neste caso, trata-se de um corpo formado 
basicamente por minerais ferromagnesianos (mais de 90%) que, geralmente, apresentam 
coloração escura. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBo RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

corpo que contém mais de 90% de minerais máficos 
corpo com . d o 

mats e 90 Yo de minerais máficos 
corpo ultramáfico 

Nl queVN2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 



FJCHAN°052 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corrente de maré 

coNTEXTOS: 

1 Os processos sedimentares envolvidos na sedimentação da fâcies Serrinha são inferidos 
· mo costeiros (Schneider et a/. op cit), sendo resultantes da ação de correntes de maré e 

;sterior lavagem por ondas e correntes litorâneas (Gama Jr. et a/. op cit). (17-3L 309) 

2. De acordo com Gonsalves et a/. (1980), as condições oceanográficas de regiões costeiras 
sofrem influência direta das descargas fluviais e das correntes de maré, entre outros fatores, 
originando variações no tempo e no espaço. (21-2B 117) 

3. A Corrente costeira Norte brasileira, que deriva da Corrente Equatorial, atinge esta parte do 
litoral norte do Brasil, onde sofre a ação das correntes de marés com amplitude de até 8 m. 
(19-lH 88) 

DEFINIÇÃO: As correntes produzidas durante as marés altas (preamar) e as correntes de 
retomo que atingem a maré baixa (baixa-mar) são importantes agentes de sedimentação e 
erosão. Quando a amplitude da maré é grande, pode atingir velocidade de até 28 Km/h. Com 
velocidades desta ordem, durante a baixa-mar e a preamar, desloca-se grande quantidade de 
água com alto poder erosivo. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

corrente que se origina durante as marés 

corrente de maré 

FICHAN°053 

N1 que V rer durante N2 

N1 prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: cristalização magmâtica 

CONTEXTOS: 

1
· . A ?reservação de fenocristais de feldspato constitui evidência inequívoca de uma 

cnstalização magmática (Fotos 6 e 7). (17-3A 216) 

~· As rela~ões texturais sugerem que a cristalização magmática foi iniciada com a formação 
e anfibóho e plagioclásio, seguindo-se quartzo, biotita e feldspato alcalino. (21-3F 268) 



- 0 . 0 teria! magmático pode, sob fusão, subir e derramar-se sobre a superfície 
DEFINIÇA · tã- mpea rmanecer no interior da crosta consolidando-se em câmaras plutônicas. 
da crosta ou en o · · rfi · u1 h 

fri to ou cristalização do magma no mtenor ou na supe ICie res tam as roc as Deste res amen 
roagmáticas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~IIAL: processar-se 
REESTRUTURAÇAO: 

cristalização que se processa com o resfriamento do magma 

cristalização do resfriamento do magma 

cristalização magmática 

FICHAN° 054 

Nl que Vrcrprep N3 prep N2' 

Nl prep N3 prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: crosta continental 

CONTEXTOS: 

1. Geralmente, isso [presença de granitóides em zonas de cisalhamento] é atribuído à dilatação 
da crosta continental, com a abertura de fraturas que são preenchidas por magmas graníticos. 
(19-3C 307) 

2. Em terrenos mais jovens, podem corresponder a frações do manto carreadas até a crosta 
continental em ofiólitos. (17-31 303) 

3. Elas [falhas] podem ocorrer tanto em crosta oceânica como em crosta continental. (16-3A 
247) 

DEFINIÇÃO: Porção externa da terra constituída predominantemente por rochas de 
afmidades continentais. É a crosta que, em relação à oceânica, apresenta composição média 
mais ácida (incluindo aí camadas graníticas, sedimentares e basálticas) e forma o substrato 
dos continentes. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

crosta que contém composição continental 

crosta de composição continental 

crosta continental 

FICHA No 055 

Nl queVN3N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 



UNIDADE TERMINOLÓGICA: crosta oceânica 

CONTEXTOS: 

1. Elas [falhas] podem ocorrer tanto em crosta oceânica como em crosta continental.(16-3A 

247) 

2 A maioria dos rodingitos descritos em todo o mundo encontram-se associados a 
· ntinitos pertencentes a complexos ofiolíticos, que representam porções da crosta 

serpe · das · das 'õ A • d oceânica e do manto tectomcamente transporta e mcorpora a regi es orogerucas as 
margens continentais. (19-2H 235) 

3. No entanto, algumas hipóteses serão consideradas adiante: 

1' : ( ... ) 
2•: Seriam corpos alóctones representando lascas de antigas crostas oceânicas ou manto 
superior, embutidos tectonicamente nas unidades supracrustais constituindo os chamados 
ofiólitos (Charmichael et al. 1974, Coleman 1971, Coleman & lrwin 1974). (19-1E 61) 

DEFINIÇÃO: Crosta ou camada litosférica de composição essencialmente basáltica (Sima) 
e portanto, menos ácida que a crosta continental. A crosta oceânica forma o substrato dos 
oceanos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

crosta que contém composição oceânica 

crosta de composição oceânica 

crosta oceânica 

FICHA No 056 

N1 queVN3N2 

N1 prepN3 N2 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: datação radiométrica 

CONTEXTOS: 

1: D~tações radiométricas efetuadas em rochas do maciço e adjacências indicam uma 
históna geológica complexa (Matsui et al. 1976, Girardi et al. 1978). (19-2H 225) 

2
· Questionamentos sobre a gênese e a posição estratigráfica dessas unidades passaram a ser 

~ntão temas enfocados nos trabalhos posteriores nos quais ora se retomava a origem coluvial, 
e Kegel, ora a tectônica, de Cobra, acrescendo-se cada vez mais de dados geocronológicos 

provenientes da identificação de novos fósseis encontrados, ou de datações radiométricas 
nas rochas vulcânicas associadas. (19-1B 18) . 

51 



. !-+. ·d partir do contexto geológico e datações radiométricas 
.dad míruJDa, u.uen a a ,.. . d 3. A 1 e . 6. Inferior a Médio para ambas as ocorrenctas, sen o que para o 
. na do Proteroz tco lim' d 'd regionrus, se . t determinações radiométricas pre mares e uvt osas nas 
d Barragem ex.ts em . 

corpo e ) d as encaixantes que indicariam uma tdade arqueana. (20-U 120) 
metamáficas (K-Ar e e su 

- . D ção baseada na desintegração atômica de certos elementos radioativos 
DEFINIÇ~O. ã atad 'dade das rochas. Datação radiométrica é o uso das técnicas de medida 

determmaç o a I . h 
para · das à energia radiante na datação de ttpos roc osos. 
de grandeza associa ' 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Datação que serve para deteminar a idade das rochas com radiatividade 

Datação da idade das rochas com radiatividade 

Datação radioroétrica 

FICHA N° 057 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: depósito argiloso 

CONTEXTOS: 

Nl que Vl prep V2 N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

1. Reforça essa hipótese o caráter descontínuo dos depósitos e a presença freqüente da 
Alofonnação Rio do Bananal na base dos terraços fluviais, além das características 
sedimentológicas apresentadas pelos depósitos argilosos, distinguindo-os como argilas de 
origem fluvio-lacustre. (21-3D 240) 

2. Corpos de rochas sedimentares ou magmáticas, isolados da ocorrência principal da 
formação a que se correlacionam, não devem receber denominações formais próprias. 
Exemplo: a Formação Serra Geral inclui derrames, arenitos intertrapes e alguns depósitos 
argilosos. {l6-4C 381) 

DEFINIÇÃO: Depósito de granulometria extremamente fma (menor que 11256 mm) e 
compo~to predominantemente, senão completamente, por argilo-minerais ( caolinitas, 
esmecntas, montmorilonitas, etc). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

depósito que contém argilo-minerais 

depósito de argilo-minerais 

N1 queVN2' 

Nl prep N2' 



depósito argiloso 
N1 N2 

FJCBANo 058 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: depósito continental 

coNTEXTOS: 

1. Na porção basal da Formação Furnas encontram-se genericamente em toda bacia depósitos 
continentais. (16-2F 193) 

2. o reconhecimento estratigráfico dos depósitos sedimentares quaternários, especialmente 
dos depósitos continentais, tem representado um desafio pela falta de metodologias que os 
distingam com a necessária precisão, considerando o caráter descontínuo e irregular do 
registro sedimentar quaternário e os curtos intervalos de tempo geológico envolvidos (21-3D 

236). 

3. No entanto, o reconhecimento e a caracterização de comunidades para efeito da 
ecoestratigrafia e aplicação na bioestratigrafia (Waterhouse 1976) nem sempre são possíveis; 
no caso de depósitos continentais, como os da Formação Rio do Rasto, as relações 
paleoecológicas podem ter sido muito complexas e provavelmente deixaram apenas vestígios 
fortemente distorcidos ou mascarados por fatores tafonômicos/bioestratinômicos. (19-4G 489) 

DEFINIÇÃO: Depósito sedimentar gerado e depositado em ambientes continentais, isto é, 
típico deste ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

depósito que se localiza em ambiente continental 

depósito de ambiente continental 

depósito continental 

FICHA No 059 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: depósito fluvial 

CONTEXTOS: 

N 1 que V rer prep N3 N2 

Nl prepN3 N2 

N1 N2 

~: Aqueles autores realizaram um estudo sedimento lógico num depósito fluvial fortemente 

1 unodal (areia e cascalho), característica que os levou a considerar inadequadas as medidas de 
t nm~ ( 0P: cit.) por se basearem em apenas dois ou três pontos da curva acumulativa, o que as 
omanam msuficientes para descrever curvas não-normais (16-2C 157). 



ó 'tos fluviais, são identificadas descontinuidades erosivas nítidas, ressaltadas ou 
2. Nos dep. SI ões litológicas, sendo a principal delas associada à diferenciação entre os níveis não por vanaç 
de terraços fluviais (2I -3D 238). 

DEFINIÇÃO: Depósito s~dimentar. resultante da deposição em corrente de água. É um 
depósito relacionado à amb1ente contmental. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~'IAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇAO: 

depósito que se localiza em corrente de água 

depósito de corrente de água 

depósito fluvial 

FICHAN° 060 

Nl que Vref prep N2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: depósito mineral 

CONTEXTOS: 

1. De acordo com os critérios gerais de potencialidade metalogenética (Plant et a/. 1983), o 
Granito da Ramada apresenta significativa probabilidade de estar associado a depósitos 
minerais (21-3F 273). 

2. Neste sentido, espera-se que as grandes descobertas em depósitos minerais venham de 
áreas de densa cobertura vegetal, ainda pouco exploradas (Canney 1969) (19-4A 425). 

3. A abordagem adotada é inspirada no conceito de tipologia de depósitos minerais (Routhier 
1958), no qual, a partir do estudo de uma população de depósitos, procura-se definir tipos com 
características fatuais comuns (20-U 32). 

DEFINIÇÃO: É a concentração de uma ou mais espécie(s) mineral(is) em um determinado 
local. 

TIPOLOGIA: N + N/Adj 

VERBo RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

depósito que , . . reune mmera1s 
de ' · poslto de minerais 

depósito mineral 

N1 queVN2 

Nl prepN2 

N1 N2 

----------------------------------------------------------------



FICHA No 061 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: depósitos sedimentares 

coNTEXTOS: 

l. A Ativação Mesozóica afetou indi~tintame~te essas ár~as, originando grande parte das 
estruturaS e depósitos sedimentares hoJe embutidos nas bactas do Nordeste (19-30 311). 

2 Por outro lado, o mesmo grupo vem pesquisando sistematicamente os depósitos 
s~dimentares das desembocaduras dos rios Paraíba do Sul, Doce, Jequitinhonha, São 
Francisco e Parnruba com o objetivo de definir o papel das flutuações do nível do mar 
quaternário em seu desenvolvimento (fig 2) (15-4A 275). 

3. o reconhecimento estratigráfico dos depósitos sedimentares quaternários, especialmente 
dos depósitos continentais, tem representado um desafio pela falta de metodologias que os 
distingam com a necessária precisão, considerando o caráter descontínuo e irregular do 
registro sedimentar quaternário e os curtos intervalos de tempo geológico envolvidos (21-30 
236). 

DEFINIÇÃO: São acumulações de material sedimentar provenientes da destruição de 
qualquer tipo de rocha ou organismo, após o transporte e deposição em ambiente de 
superficie. Podem ser classificados em três tipos principais: residuais, detríticos ou elásticos 
e químicos e/ou orgânicos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

depósito que contém material sedimentar 

depósito de material sedimentar 

depósito sedimentar 

FICHA NO 062 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: deriva litorânea 

CONTEXTOS: 

N1 queVN3N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 

1· Vários cálcul c 
os em mostrado que a velocidade da corrente de deriva litorânea é máxima 

quando as ondas f · · 
281) a mgem a prata com ângulos variando entre 460 e 58° (Larras 1961). (15-4A 

J.5 



Evans (1939) e Komar (1977), após estudos experimentais, chegaram à conclusão de que, 
~· de que o transporte, sob a ação da deriva litorânea, seja feito na carga de fundo, quanto 
e:ior 0 tamanho do grão de areia, maior ~ a velocidade com que o mesmo é transportado ao 

:ngo da praia. (21-2C 121) 

DEFINIÇÃO: Transporte de areia costeira pela acumulação e pela ação erosiva ao longo da 
raia. As correntes desenvolvidas por arrebentação de ondas dão origem a correntes de 

~eriva litorânea ou quebram na praia para formar as correntes de ressaca. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: causar 
REESTRUTURAÇÃO: 

deriva que causa o movimento de sedimento por ação das ondas no litoral 

deriva de sedimento por ação das ondas no litoral 

Nl que V N3' prep N4 prep N2' 

Nl prep N3 prep N4 prep N2' 

Nl N2 deriva litorânea 

FICHA No 063 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: derrame máfico 

CONTEXTOS: 

1. Os tipos litológicos indentificados são derivados de derrame máfico a ultramáfico de 
composição provável komatiítica e caracterizam-se por apresentar coloração verde e elevado 
conteúdo de ferro-magnesianos; metacherts, formações ferríferas (BIF), cumulado máfico a 
ultramáfico e metabasaltos encontram-se associados. (17-3C 226) 

2. Não está claro, porém, se os metagabros são relacionados à massa granítica ou se são 
correspondentes plutônicos dos derrames máficos componentes da seqüência supracrustal 
adjacente. (15-1A 06) 

DEFINIÇÃO: Saída e espraiamento de material máfico (minerais ferromagnesianos, de 
coloração geralmente escura), proveniente do interior da crosta terrestre, consolidando-se ao 
ar livre. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBo RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

derrame que se origina do espraiamento de material máfico 

derrame do espraiamento de material máfico 

derrame máfico 

Nl que V ,.,r prep N3 prep N4 N2 

Nl prep N3 prep N4 N2 

NlN2 

----------------------- - --



FICBANo064 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: derrames ultramáficos 

coNTEXTOS: 

1. Tal conjunto litológico [xis~o~ magnesianos, anfibólio, anfibólio-metachert e metachert 
manganesífero] representa ongmalmente um pacote predominantemente máfico, com 
incursões localizadas de prováveis derrames ultramáficos, manifestações subvulcânicas 
ultramáficas e níveis químicos silicosos impuros (Figs. 7 e 8). (17-3A 215) 

2. Anfibolitização e cloritização são processos transformadores dos piroxênios e olivinas 
originais pelo metamorfismo de baixo grau sobre derrames ultramáficos (Montalvão et a/. 
1982). (17-3C 239) . 

DEFINIÇÃO: Saída e espraiamento de material máfico (mais de 90% de mmera1s 
ferromagnesianos, de coloração geralmente escura), proveniente do interior da crosta 
terrestre, consolidando-se ao ar livre. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

derrame que se origina do espraiamento de material rnáfico• 

derrame do espraiamento de material máfico• 

derrame ultramáfico• 

(+ 90% de minerais ferromagnesianos, de coloração geralmente escura) 

FICHA N° 065 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: dinâmica fluvial 

CONTEXTOS: 

Nl que V~r prep N3 N4 N2 

Nl prep N3 N4 N2 

N l N2 

1. Já em época mais próxima, sob o influxo característico do desenvolvimento científico que 
se iniciou no século passado, podia destacar, na França, trabalhos de engenharia visando o 
controle de rios torrenciais, fundamentados em observações geomorfológicas de dinâmica 
fluvial (19-2F 197) 

2
· O objetivo deste trabalho é apresentar dois métodos de estudo da dinâmica fluvial, 

avaliando suas vantagens e limitações. (15-3C 207) 

~EFINiçAo: Estudo relativo ao transporte e deposição de sedimentos no ambiente fluvial, 
Isto é, qual a fisica envolvida neste ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



- - - - --·------ -------------

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
.REESTRUTURAÇÃO: 

dinâmica que serve para estudar o transporte e deposição de sedimentos no ambiente fluvial 

dinâmica do transporte e deposição de sedimentos no ambiente fluvial 

dinâmica fluvial 

FICHAN° 066 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: diques de diabásio 

CONTEXTOS: 

Nl VI prep V2 N3 prep N4 prep NS N2 

NlprepN3prepN4prepN5N2 

Nl N2 

1. As rochas mais antigas são representadas por gnaisses leucocráticos, de granulação fma, 
fracamente foliados e bandados, de composição tonalítica, fácies anfibolito médio, idades 
radiométricas Rb-Sr em tomo de 2,9 Ga (Tassinari & Montalvão 1980, Montalvão 1986) e 
injetados de diques de diabásio metamorfizados, como no Bloco do Caiamar (Fig. 1). (19-3A 
283) 

2. Inúmeros diques de diabásio e pequenos stocks de leucogabros, dispostos geralmente 
segundo NNW, atravessam essas unidades. (19-IE 51) 

3. Alguns diques de diabásio foram observados a cerca de 20 Km de Ipueiras na estrada que 
liga a Porto Nacional-Brejinho de Nazaré, onde ela corta o alto da Serra Malhadinha. (17-31 
298) 

DEFINIÇÃO: Massa magmática que preenche wna fenda (normalmente wn plano de falha 
ou fratura) em rocha preexistente. Neste caso, a massa magmática é o diabásio, rocha de 
granulação média a fma, às vezes afanítica. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBo RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

dique que contém diabásio 

dique de diabásio 

FICIIA No 067 

Nl queVN2 

Nl prep N2 

liNIDADE TERMINOLÓGICA: dobramentos abertos 

CONTEXTOS: 



F3 _ definida por amplas ondulações regionais e numerosas dobras abertas, geralmente 
~a,se cas a localmente anisópacas, portadoras de clivagem de crenulação S3 plano-axial ou 
tsopa A &: F3 · 'd'd · · 'd d 'd' 1 
1
. gem de fratura. 1ase parece ter mc1 1 o com maiOr mtens1 a e na parte men 10na 

c tva 
da faixa. (14-2C 1 04) 

DEFINIÇÃO: Dobra de pequeno ângulo de mergulho dos flancos e, portanto, sem 
adelgaçamento ou espessamento das camadas nas chameiras ou nos flancos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: apresentar 
REESTRUTURAÇAO: 

dobras que apresentam grande (70-120°) ângulo interlimbos 

dobras de grande (70-120°) ângulo interlimbos 

dobras abertas 

FICHA No 069 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: dobras isoclinais 

CONTEXTOS: 

Nl que VN2' 

N1 prepN2' 

Nl N2 

I. As seqüências de Pilar e Guarinos apresentam-se sob a forma de calhas, comportando 
dobras isoclinais apertadas. (14-2B 093) 

2. Em certos afloramentos observam-se zonas de transposição, também subverticais, em que a 
foliação ali originada se paraleliza com as dos planos axiais das dobras isoclinais da segunda 
fase de deformação. (19-3H 353) 

3. Lima et a/. (1980) classificaram tectonicamente a região do Seridó como cinturão móvel e 
verificaram três estágios de dobramentos na seqüência supracrustal: o primeiro gerou dobras 
isoclinais associadas com forte transposição; o seguinte foi responsável pela formação de 
dobras abertas com superficies axiais verticalizadas e eixos segundo NNE-SSW, e o último 
estágio, de deformação, foi causado pela colocação dos diápiros graníticos. (17-3M 315) 

~EFINIÇÃO: Dobras onde os flancos apresentam paralelismo, mesmos ângulos de 
mclinação e mergulham para um lado comum. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERERBO RELACIONAL: apresentar 
ESTRUTURAÇÃO: 

dobras q 
ue apresentam mesmo ângulo de mergulho e direção dos flancos Nl queVN2' 



d 
mesmo ângUlo de mergulho e direção dos flancos 

dobras e 

dobras isoclinais 

FICIIA No 070 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: dobras mesoscópicas 

coNTEXTOS: 

Nl prepN2' 

Nl N2 

l. A Seqüência Morro Escuro mostra evidências de pelo menos quatro fases de dobramento, 
numeradas de D 1 a D4 e que compreendem: 

Dl - ( ... ) 
02 _ Esta fase está representada por dobras mesoscópicas abertas, assimétricas, que se 
desenvolvem segundo uma sucessão de amplas anticlinais e sinclinais com superficie axial 
(S2) de alto mergulho e representada por uma clivagem de fratura nos metaconglomerados, 
nas formações ferríferas e nos mármores (Foto 3), ou uma clivagem de crenulação em 
metapelitos. (19-3A 287) 

2. A superfície axial média das dobras posiciona-se segundo N10E, 20-250NW, como se 
mostra na Fig. 3a e na Tab. 1 (fase D1), chegando localmente à recumbência, expressa por 
dobras mesoscópicas intrafoliais, indicando transposição de SO. (14-2B 093) 

DEFINIÇÃO: Dobras que podem ser observadas tanto em amostras de mão quanto em 
escala de afloramento. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: observar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

dobra que se observa a olho nu 

dobra mesoscópica 

FICHA No 071 

N1 que Vn:rprep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: elementos-traços 

CONTEXTOS: 

1. Element t 
fluo .. .os- raço como Sr, Rb, Ba, Zr, Nb, La, Ce e Nd, que foram analisados por 
aug:~~encta ?e ~aios X, estão relativamente pouco concentrados na senegalita, bem como na 
(Tab.

1
S) e ~artsctta, po:ém estão presentes em teores muito elevados na crandalita-goyazita 

fosfat '1 mm:~al assoctado à senegalita do Cansa Perna e Pirocaua e às outras ocorrências de 
os atenttcos da Amazônia Oriental (Costa 1980, Costa et a/. 1980). (14-3C 171) 



2 
Um primeiro exame dos conteúdos de elementos traços indica que não se verifica o 

e;mquecimento em elementos de alta carga e pequeno raio, tipico em muitos dos granitos da 

série alcalina. (21-3F 269) 

3 
As análises de elementos traços reforçam esta indicação, pois apresentam concentrações 

~}ativamente elevadas de níquel, cromo, cobalto, e vanádio, como seria de esperar, tratando
se rochas ultrabásicas. (19-1E 59) 

DEFINIÇÃO: Elementos químicos que se apresentam na natureza na forma de "traços", isto 
é em concentrações muito pequenas para formarem compostos próprios. Ao invés disto, 
~tram na estrutura cristalina de minerais diversos na forma de pequenas porcentagens ou 

:.aços (ppm=partes por milhão ou ppb=partes por bilhão), podendo ser analisados apenas 

quimicamente. 

TIPOLOGIA: N + N 

VERBO RELACIONAL: conter (estar contido) 
REESTRUTURAÇÃO: 

elementos que estão contidos em concentrações muito pequenas 

elementos de concentrações muito pequenas 

elementos-traços 

FICHAN°072 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: embasamento cristalino 

CONTEXTOS: 

N 1 que V prep N2' 

Nl prep N2' 

Nl-N2 

1· Essa precipitação da fluorita é provocada pela diminuição da temperatura e da pressão, 
acontec~ndo preferencialmente abaixo da discordância que separa o embasamento cristalino 
dos. sed.unentos Itararé, onde ocorre o fenômeno de mélange com as águas conatas superficiais 
IDalS frias. (14-2E 126) 

~· Na. ârea, afloram rochas metamórficas do embasamento cristalino pré-cambriano, 
tologicamente diversas. (21 -30 237) 

3. No entanto d . . . 
entre 1960 •1~pesar a ~~g~uficattva produção de trabalhos sobre a área (um a cada 2,3 anos 
sedimentos ~ ~· perststl.u uma embaraçosa dificuldade no campo para a distinção entre 
Cabo que não . po Barreiras, que não sejam tipicamente "Guararapes", e os da Formação 

' o seJam ti · próprio emb ptcamente "Conglomerado Cabo", além de alguns afloramentos do 
bl asamento cristar . . . . . OCos arredondad ano gramtlco, nos quats a esfobação esfermdal gera, atualmente, 

os do mesmo porte daqueles que constituem o conglomerado. ( 19-1 B 17) 
DEFINiçÀ 
e f · O: Conjunt ( 

&neas) sobre as . 0 complexo) de rochas cristalinas* (pré-cambrianas) (metamórficas 
quats geralmente jazem sedimentos em bacias mais novas. 



F 

•: rocha que aparece na natureza constituída de elementos cristalizados como as eruptivas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO!'lAL: compreender 
REESTRUTURAÇAO: 

embasamento que compreende rochas cristalinas 

embasamento de rochas cristalinas 

embasamento cristalino 

FICHA N°073 

NI que VN3 N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: episódio transgressivo (quaternário) 

CONTEXTOS: 

1. Os trabalhos geológicos executados permttlram distinguir duas gerações de terraços 
arenosos construídos após os níveis máximos relacionados a dois espisódios transgressivos 
quaternários {Martin et a/. 1981). (15-4A 275) 

2. A unidade é constituída por alternâncias cíclicas de sedimentos arenosos e síltico-argilosos, 
caracterizando episódios transgressivos e regressivos em ambiente marinho. (20-U 182) 

3. As interpretações paleoambientais se valem dessas seqüências, posto que em cada episódio 
transgressivo ou regressivo a bacia é dominada por uma paleogeografia específica. (17-3L 307) 

DE~INIÇÃO: Recobrimento sedimentar causado por aumento da amplitude de uma 
sedunentação (==transgressão) em um intervalo de tempo definido. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBo RELACIONAL: causar 
REESTRUTURAÇÃO: 

episódio que c 
. ausa aumento da amplitude de uma sedimentação 

eptsódio de a . 
umento da ampbtude de uma sedimentação e . 6d Pts io transgr . 

esstvo 

FICJiA No 074 

llNIDI\J)t 'fERJ\nNo . -
LÓGICA: estrattficaçao cruzada 

NI que VN2' 

Nl prepN2' 

NI N2 



coNTEXTOS: 

0 arenitos sempre apresentam estratificação cruzada, predominando o tipo festão e 
1. ts s de estratificação cruzada sigmoidal. (17-JD 249) paco e 

z. A estratificação dominante é do tipo cruzada, passando a paralela nas partes superiores 
das seqüências. ( 18-1 C 4 5) 

3 Apresentam [arenitos esbranquiçados médios, grossos e localmente conglomeráticos com 
~os quartzosos, de seleção regular) estratificação cruzada planar, acanalada e plano
paralela. (16-2F 187) 

DEFINIÇÃO: Estratificação é uma estrutura original que divide os sedimentos em leitos, 
camadas ou estratos. Estratificação cruzada é uma estrutura onde as camadas são curtas e 
inclinadas em discordância angular com outras camadas, também curtas, formadas por 
correntes continentais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

estratificação que apresenta cruzamento 

estratificação de cruzamento 

estratificação cruzada 

FICHA N° 075 

Nl que VN2' 

N1 prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: estratificação graduaVgradacional 

CONTEXTOS: 

I. Estratificação gradacional é freqüente nas lâminas de areia fina e silte. (I 9-3 B 295) 
2· Foram observad fi · -
estratifitc ã as etçoes como estratificação cruzada, gradual e rítmica. Dentre elas, a aç o gradual fi · · · 
camadas. c14_2C lOO) 

01 
a umca que pode ser usada para identificação de topo e base de 

DEF~ÇÃO:A . 

mais grosseiro qu~Ia que ex1be uma gradação na dimensão de seus grãos constitutivos, 
marinhos da lit~f:~a. ase e progressivamente mais finos para cima. Típica de sedimentos actes grauvaca. 

TlPOLOGJA. N 
· +Adj 

VEano IU:LAci 
IU:ts~O'l'lrr. . 0 NAL: apresentar 

4V~ÇÃo: 



. ,.<So que apresenta uma gradação 
est:ratifica.,.-

est:rarificação de gradação 

estratificação gradual 

FICHA ~076 

Nl que VN2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: estratificação plano-paralela 

coNTEXTOS: 

1 A estruturas primárias observáveis nos quartzitos são estratificações plano-paralelas, 
· sdas tabulares e acanaladas, normalmente de baixo ângulo, que podem atingir de três a 
~=metros, e marcas onduladas de cristas retas. (20-U 182) 

2. Apresentam wna estratificação plano-paral~la muito be_m _defmida que chega a formar 
dobras em estilos apertados ou em chevron com eiXos subvertica1s. (19-1E 56) 

3. Apresentam [arenitos esbranquiçados médios, grossos e localmente conglomeráticos com 
grãos quartzosos, de seleção regular] estratificação cruzada planar, acanalada e plano
paralela. (16-2F 187) 

DEFINIÇÃO: Estrutura dos sedimentos, caracterizada por lâminas paralelas evidenciadas 
por aspectos texturais, mineralógicos, coloração e outros, dentro do processo deposicional. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

estratificação que apresenta acamadamento plano e paralelo 

estratificação de acamadamento plano e paralelo 

estratificação plano-paralela 

FICHA No 077 

UNIDADE TERMJN ó 
OL GICA: estrutura dômica 

CONTEXTOS: 

N1 que VN3 N2 

N1 prepN2 

NlN2 

1. Essa p roposição d S 
IDedida em que dá ... e antos et a/. (1984) difere das de Abreu (1978) e Costa (1980) na 
mecanismo gerad e;fase ao diapirismo de gnaisses em oposição a intrusões graníticas como 

or as estrutura dômicas. (15-4D 309) 



2 
As atitudes dos planos axiais dessas dobras variam e mostram vergência para os núcleos 

d~ estruturas dômicas. (18-2A 110) 

3. Além des~as ~struturas, exis~m.outras de carát~r mais local, como as es~ruturas dômicas 
(braquianticlma1S) e as descontmmdades, das quais se destacam as falhas mversas, em geral 
rientadas N-S com cavalgamento de leste para oeste, tais como as de Tucuruí (Matta & Hasui 

~984), de Andorinhas-Martírios (Abreu & Hasui 1978), de Aragominas (Teixiera et a/. 1984) 
e outras prováveis na região de Paraíso do Norte e na Serra do Quatipuru. (19-1B 52) 

DEFINIÇÃO: Estrutura (termo aplicado aos aspectos morfológicos das rochas ou à atitude 
ou posição das mesmas como estratificação, falhas, sinclinais, anticlinais, etc.) rochosa que 
lembra urn domo como, por exemplo, massas arredondadas constituidas de sal-gema no topo 
das quais há depósitos de anidrita e petróleo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

estrutura que se assemelha a um domo 

estruturas de domo 

estruturas dômicas 

FICHA N° 078 

N1 que V ref N2' 

N1 prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: estrutura helicítica 

CONTEXTOS: 

1. Não foram observados cristais com estruturas beliciticas (bola de neve), indicativos de 
crescimento sincinemático. (14-2C 1 07) 

2. Essas inclusões definem, por vezes, estruturas belicíticas, sigmoidais (conforme definiu 
Bard op. cit. ), indicativas da rotação dos cristais hospedeiros. (18-2A 113) 

DEFINIÇÃO: Estrutura (ou textura) comumente encontrada em cristais que sofreram um 
cr~scimento rotacional progressivo dando um aspecto de "hélice" às seções deste mineral ou 
cnstal. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

~RBO RELACIONAL: assemelhar-se 
ESTRUTURAÇÃO: 

estrut.·-- lh . 
'"'ct:S que se asseme ama urna héhce N1 queVrerN2' 



estJUtuf8S de hélice 

estJUtuf8S belicíticas 

FICIIA No 079 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: estrutura sedimentar (primária) 

coNTEXTOS: 

I. Para a caracterização sedimen~oló~ca propriamente ~ita, foi feito o estudo detanta?o de 
campo, no intuito de coletar o mator. numero po~sível de informações a~rca da geometria dos 
corpos sedimentares, das características texturais e das estruturas sechmentares, como base 
para a definição das facies e sistemas deposicionais. (19-IB 18) 

2. Hierarquia: 
Art. B.3 - ( ... ) 
Art.B.4-A formação é a unidade fundamental da classificação estratigráfica formal. 
Caracteriza-se pela relativa uniformidade litológica, formando um corpo de prefência contínuo 
e mapeável em superficie e/ou subsuperficie. 
lo·( ... ) 
2°-Além da composição mineralógica, podem ser usados na definição de uma formação 
elementos suplementares, tais como, estruturas sedimentares, fósseis e minerais acessórios. 
(l6-4C 373) 

3. No interior das camadas é possível reconhecer algumas estruturas sedimentares, embora 
isso não seja tão freqüente como seria de se desejar, pela importância de algumas dessas 
feições primárias para a determinação de polaridade estratigráfica das camadas. (14-2C 1 00) 

DEFINIÇÃO: Estruturas geradas na fase de deposição de um sedimento, excetuando-se 
aquelas geradas na fase diagenética. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

estrutura que se origina na fase de sedimentação 

estrutura de sedimentação 

estrutura sedimentar 

FICifANooso 

l1NIDADE TERMINOLÓGICA: evento de deformação 

Nl que V rer prep N3 prep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 



I 

coNTEXTOS: 

I. Tem-se plagiocl~io fraturado ~om preenchimento de homblenda, indicando, ao lado dos 
ncurvamentos de cbvagem e gemmações, um evento de deformação provavelmente tardio à 
~ristalização ou ligado à própria intrusão (19-3E 324). 

2. A investigação microestrutural fundamentou-se nesse acervo de dados, buscando: 

* ( ... ) I õ . c. • • " . d . . * efetuar corre aç es e mterpretar as .tetções IDicrotectorucas e mteresse para carctenzar a 
cronologia e as relações entre eventos de deformação e metamorfismo na área (14-2C 097). 

3. Nesse sentido, a possibilidade de os litotipos xistosos e metassedimentos grossos, que 
ocorrem na referida região sob a designação de Grupo Costa Sena, constituírem em parte 
metassedimentos marinhos rasos e continentais que fazem parte do início da sedimentação 
Espinhaço, e em parte porções do Embasamento arqueano, milonitizado num evento de 
deformação posterior, deve ser considerada (20-U 186). 

DEFINIÇÃO: Conjunto de fases deformacionais ocorridas em um dado espaço de tempo. 

TIPOLOGIA: N + de + N 

VERBO RELACIONAL: gerar 
REESTRUTURAÇÃO: 

evento que gerou um processo de deformação 

evento de deformação 

(evento deformacional) 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: evento deformacional 

CONTEXTOS: 

Nl que V N3 prep N2 

Nl prep N2(') 

Nl N2(') 

I. Ao redor de ambos [Cráton de São Luis e Cráton do São Francisco] há faixas 
metassedimentares marginais afetadas pelos eventos deformacionais do Ciclo Brasileiro. 
{19-30 312) 

~· As características dos depósitos aqui atribuídos aos tipos I a V indicam que em sua gênese 

Utntervieram processos endógenos, tais como hidrotennalismo e eventos deformacionais. (20-
33) 

~A sua [kink reverso] pequena ocorrência, se comparada com os kinks normais, pode indicar 
a fraca reorientação dos esforços como resultado de recomposição elástica na fase fmal do 

evento deformacional D3. (20-U 252) 



ptFJNIÇÃO: Ver evento de deformação. 

'flPOLOGIA: N + Adj 

vtltlJO RELACIO~AL: gerar 
REtsTRUTURAÇAO: 

evento que gerou um processo de deformação 

evento de defonnação 

(evento defonnacional) 

FICHAN° 082 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: evento geológico 

CONTEXTOS: 

Nl que V N3 prep N2 

N 1 prep N2(') 

Nl N2(') 

1. A seção E-F (Fig. 2) apresenta a divisão litoestratigráfica baseada em três poços perfurados 
no Paraná, onde se observa que a seqüência devoniana apresenta variações litológicas 
unifonnes já identificadas em outros poços e, por isso, correlacionáveis aos eventos 
geológicos anteriormente referidos, que ocorreram de modo generalizado na Bacia do Paraná. 

(16-2F 192) 

2. A formação dos pegmatitos é relacionada a um evento geológico de 550 Ma, associado às 

intrusões graníticas. (21 -lD 35) 

DEFINIÇÃO: Um evento geológico é qualquer fato de relevância ocorrido em um 

determinado espaço limitado de tempo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compreender 
REESTRUTURAÇÃO: 

evento que compreende processos geológicos 

evento de processos geológicos 

evento geológico 

FICHA No 083 

~ADE TERMINOLÓGICA: evento magmático 
ONTEXTOS: 

Nl que VN3 N2 

Nl prepN3 N2 

N1N2 



ses plútons graníticos devem fazer parte de um mesmo evento 

1 
portanto, todos es os estágios finais do Ciclo Brasiliano. (15-lA 08) 

. ático que marca 
IJ)Ilgot , ' A 

0 d d d" á 0 d agmático registrado na area e a ocorrenc1a, a nor este, e 1ques c1 os 
2. O últiDl~:~:t::ntados segundo a direção NW -SE (Fig. 2), e de pequenos diques de 
a inte~e cfueção preferencial. (21-2G 162) 
diabásiO, sem 

vEFJNIÇÃO: É 0 conhecimento de um dado magmatismo (o fato), em um dado espaço de 

teropo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: gerar 
REESTRUTURAÇAO: 

evento que gerou um processo de magmatismo 

evento de magrnatismo 

evento magmático 

FICHA N° 084 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: evento metamórfico 

CONTEXTOS: 

N1 que V N3 N2' 

Nl prepN2' 

N1 N2 

I. Estas se deram durante a deformação principal em condições compatíveis com a facies 
anfibolito (inclusive alta) e com migmatização associada, tendendo a desfazer as paragêneses 
de alto grau; associações minerais de facies xisto verde coexistem, ao que parece relacionáveis 
a arrefecimento (retrometamorfismo) antes do que a novo evento metamórfico superimposto 
{17-31 296). 

2· A fonnação de serpentinitos, rodingitos, rochas talcosas e carbonáticas deve-se aos últimos 
eventos metamórficos que atingiram o complexo de Cana Brava (19-2H 235). 

3. .d~o ~upergrupo Espinhaço, as mesmas feições deformacionais são observáveis, com 
ev1 enctas de · · um urnco evento metamórfico do facies xisto verde (20-U 183). 

DEFINiç- . · . 
ou . . AO. E o conJunto de fases e/ou episódios metamórficos ocorrentes separadamente 

mmterruptam t en e em um dado espaço de tempo. 

TIPOLOGJA: N + Adj 

VEanoREL 
"REESTR ACIO~AL: gerar 

UTlJRAÇAO: 

evento que 
gerou um processo de metamorfismo N 1 que V N3 prep N2' 



to de metamorfismo 
even 

to metamórfico 
even 

FJCIIA No 085 

lJNIDADE TERMINOLÓGICA: evento tectônico 

coNTEXTOS: 

Nl prepN2' 

Nl N2 

1. A maioria dessas discor~cias pode ser relacionada aos pricipais eventos tectônicos que 
afetaram a Placa Sul-Amencana (17-3D 244). 

2. As zonas de cisalhamanto do Nordeste ("lineamentos") foram consideradas por vários 
autores como falhas antigas, reativadas em diferentes ocasiões e cujo caráter transcorrente 
registraria um evento tectônico tardio do Ciclo Brasiliano (Almeida et ai. 1977, Brito Neves 
1975, 1986, Mello et ai. 1978, Mello 1984) (21-20 161). 

3. Um conceito clássico de geologia histórica é que eventos tectônicos globais periódicos 
ocasionariam linhas divisórias naturais de alcance mundial, as quais seriam identificáveis nos 
estratos graças a seus efeitos sobre a sedimentação, erosão, magmatismo e deformação das 
rochas. (16-4C 404) 

DEFINIÇÃO: Intervalos de tempo extensos e cíclicos de metamorfismo e magmatismo da 
crosta terrestre, isto é, tempos de perturbação geral da crosta terrestre como um todo. Por 
exemplo: Orogênese Alpina, Caledoniana, etc. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: gerar 
REESTRUTURAÇÃO: 

evento que gerou um processo de tectonismo 

evento de tectonismo 

evento tectônico 

FICHA No 086 

lJNmC ADE TERMINOLÓGICA: evolução geológica 
ONTEXTOS: 

N1 que V N3 prep N2' 

Nl prepN2' 

N1N2 

~· Entretanto, algumas bacias, por sua evolução geológica, são deficientes em alguns destes 
eatores~ tomando-os ponto de concentração das pesquisas exploratórias, uma vez que seu 
ntendunento dirigirá a exploração. (14-1E 35) 



01egaunidade [Supergrupo Baixo Araguaia] tem sido objeto de uma série de pesquisas 
z. E:Scam esclarecer sua evolução geológica, estrutural e petrológica, e sua idade. (18-2A 
que 
)09) 

noção de background é fundamental não apenas como meio de seleção de áreas 
3. ~as para pesquisa de detalhe, mas principalmente como fonte de informação da presença 
ano:rentes padrões regionais, os quais são básicos na modelagem de evolução geológica e 
~: prospecção mineral. (19-4A 427) 

DEFINIÇÃO: Transformações de um determinado elemento geológico durante um 
determinado espaço de tempo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: compreender 
REESTRUTURAÇAO: 

evolução que compreende processos geológicos 

evolução de processos geológicos 

evolução geológica 

FICHA No 087 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: evolução metamórfica 

CONTEXTOS: 

N1 queVN3N2 

N1 prepN3 N2 

N1 N2 

I. Considerando-se a geração de biotitas na evolução metamórfica de um sedimento como 
independente da distribuição de zircão detrítico, deveria ser estatisticamente esperado que o 
percentual de zircão associado à biotita [ ( 1 00 X zircão (B )/zircão (T)] fosse aproximadamente 
igual ao percentual de biotita gerada por metamorfismo (biotita modal), determinando a 
incidência dos pontos aproximadamente ao longo da curva. (15-4E 313) 

2· A inserção das microestruturas, ou texturas metamórficas, no quadro das litologias, 
estruturas e fases de dobramento anteriormente referidas traz uma série de informações 
adicionais a respeito da evolução metamórfica que a área sofreu. (14-2C 106) 

~ A Fonnação Xambioá foi estudada com certo detalhe em diferentes pontos da Faixa de 
obramentos Araguaia, de modo que os aspectos globais de sua evolução estrutural, 

tnetatnórfica e petrológica já se acham razoavelmente bem delineadas. (18-2A 1 09) 

~E.FfNIÇÃO: É a descrição dos processos metamórficos ocorridos em uma determinada 
gião em um determinado espaço de tempo. 

l'IPOLOGIA: N + Adj 



WJO RELACIO~AL: processar-se 

~tsTRVTURAÇAO: 
,.a0 que se processa através de metamorfismo 

evolu.,..-

1 
ão de metamorfismo 

f/0 uç 

I Ção metamórfica 
eVO U 

fiCIIA No 088 

tJNIDADE TERMINOLÓGICA: evolução tectônica 

coNTEXTOS: 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

I. 0 entendimento da evolução tectônica moderna de uma dada região requer igualmente a 
compreensão do quadro térmico que ali se manifesta. (19-3D 310) 

2. Finalmente, cada unidade, seqüência ou zona aqui definida possui um status de formação. 
No entanto, a terminologia utilizada é aquela que ilustra com maior propriedade as relações 
faciológicas e paleogeográflcas, melhor servindo a um estudo da evolução tectônica. (14-2A 

82) 

3. A Província Borborema, no Nordeste do Brasil, tem como uma de suas principais 
características o notável desenvolvimento desse tipo de estrutura (Fig. I), tomando-se 
imperativo um melhor conhecimento de sua natureza para a interpretação da evolução 
tectônica da região. (14-4A 03) 

DEFINIÇÃO: É a história geológica em uma região em um dado tempo ou espaço, 
enfatizando-se processos tectônicos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: processar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

evolução que se processa através de tectonismo 

evolução de tectonismo 

evolução tectônica 

FICHA No 089 

lJNIDADE TERMINOLÓGICA: extinção ondulante 

CONTEXTOS: 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 



rções onde a deformação no estado sólido não é evidente à vista desannada, quartzo 
t. ?"'SS ~ agregados anedrais não alinhados ou intersticialmente aos cristais orientados de 
oeor:e e bornblenda; extinção ondulante e bandas de deformação estão presentes nesse 
bioll~ e roas não há evidências de recristalização, atestando apenas incipiente deformação no 

~~o ;ólido. (21-2G 169) 

rpentina apresenta-se orientada e retorcida nas zonas cisalhadas mostrando extinção 
2 A se 2H ) o~dulaote acentuada. (19- 227 

Alguns cristais se encontram microfraturados, encurvados e exibem uma extinção 
!~dulaote fraca a moderada. (18-4F 427) 

DEFINIÇÃO: É a extinção (eliminação de um feixe luminoso pela polarização, devida à 
. perfeita transparência do meio) que, no caso, não se dá normalmente por uma linha mas 
~ forma gradual. Observa-se notadamente em cristais que sofreram deformação onde a 
: alha do retículo cristalino destrói-se parciamente ou totalmente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

extinção que apresenta ondulações 

extinção de ondulações 

extinção ondulante 

FICHA N° 090 

N1 que VN2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: face da praia 

CONTEXTOS: 

1. Os depósitos da face da praia superior, que se estendem da crista do berma à zona de 
saturação, onde o lençol freático aflora na superficie da praia, são constituídos 
caracteristicamente por uma laminação paralela a subparalela, mergulhando no sentido do mar 
com ângulos muito baixos (Thompson 1937, McKee 1957, Bigarella et a/. 1966, Martins 
1967). (20-U 201) 

~· Bittencourt et a/. (1990) também chegaram à conclusão de que, ao longo do esporão, são 
esprezíveis as movimentações de materiais pela ação das ondas, no sentido da antepraia para 

a face da praia e vice-versa, bem como da face da praia para o pós-praia, pela ação dos 
ventos. (21-2C 122) 

!~ Desse modo, durante a época do ano que predominam os ventos provindos de S, que 
0
1llPanham as frentes frias (Farias et a/. 1985), são geradas ondas relativamente grandes que 



. da face da praia do perfil 1 as frações granulométricas mais leves, carreando-as para 
retif3111 ·a conforme se discutiu. (17-3G 279) 
s anteprai , 

FJNIÇÃO: Subdivisão da região litorânea, prolonga-se até uma profundidade máxima de 
J>E de lâmina de água, quando começa a aparecer material pelítico. Constitui-se 
20 ii1 . bnente de material arenoso fino, bioturbado, com marcas de ondas e estruturas de 
~encia caneletes (depressões) produzidas pelas correntes marinhas de retomo. 
ct~StaS e 

riPOLOGIA: N + prep + art + N 

VERIJO RELACIO~AL: localizar-se 
REESTRUTURAÇAO: 

face que se localiza na praia 

face da praia 

FICHA No 091 

N 1 que V rer prep N2 

Nl prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: facies anfibolito 

CONTEXTOS: 

I. Estas se deram durante a deformação principal em condições compatíveis com a fácies 
anfibolito (inclusive alta) e com migmatização associada, tendendo a desfazer as paragêneses 
de alto grau; associações minerais de fácies xisto verde coexistem, ao que parece relacionáveis 
a arrefecimento (retro-metamorfismo) antes do que a novo evento metamórfico superimposto 
(1 7-31 296). 

2. As paragêneses metamórficas identificadas nas seqüências vulcano-sedimentares revelam 
metamorfismo da fácies xisto verde e, localmente, fácies anfibolito (14-2B 093). 

~·.A área estudada, abrangendo toda a porção oeste da Folha Independência (SB.24-V-D-I, 
tg. 2), tem como encaixantes, a leste, paragnaisses diversos, xistos e quartzitos, com 

oc~rrências localizadas de mármores e rochas cálcio-silicáticas, metamorfizados no facies 
•n•bolito, que gradam para migmatitos para o norte (21-2G 162). 

DEFINIÇÃO· C · d 1' ló . . d' 1 . . -tond· . · onJunto e caracteres 1to g1cos que m 1cam com re ativa precisao as llle: s remantes (fatores do metamorfismo) impostas a uma determinada rocha 
corn q .rfi.ca, no caso os fatores que gerariam ou recristalizariam anfibolito em uma rocha 

Uinuca apropriada. 

llPoLOGIA: N + N 

vtlUlo RE 
~ts'rn LACIONAL: assemelhar-se 

~uttJRAÇÃO: 

' CJUe se 8Ssernelh às · . 
a cond1ções onde é gerado anfibóho durante o metamorfismo Nl que V ... r N3 N2' N4 



bólio durante o metamorfismo 
~deanfi 

-~bOiito 
~ ..... 

flCIIJ\ No 092 

tJNfDi\DE TERMINOLÓGICA: facies granulito 

coNTEXTOS: 

Nl prep N21 N4 

Nl N2 

Nessa cobertura vulcano-sedimentar e~co~n:un-se ainda p~ese~ad~ da ~gmatização de 
I. grau quartzitos com granada e ortoprroxeruo, rochas cálcto-sihcáttcas, marmores, rochas 
~áficas serpentinizadas, formações ferríferas-manganesíferas bandadas e camadas de 
kinZigitos, todas essas rochas equilibradas na facies granulito (19-3H 352). 

2 São rochas de alto grau metamórfico, facies anfibolito a almandina (Leonardos Jr. 1973), 
l~lmente charnockitizadas em condições de facies granulito (17-3E 253). 

DEFINIÇÃO: Conjunto de caracteres litológicos que indicam com relativa precisão as 
condições reinantes (fatores do metamorfismo) impostas a uma determinada rocha 
metamórfica, no caso os fatores que gerariam rochas (granulíticas) anidras ou com 
biperstênio em rochas com química apropriada. 

TIPOLOGIA: N + N 

VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

Cacies que se assemelha às condições onde é gerado granulito durante o metamorfismo 

Cacies de granulito durante o metamorfismo 

facies granulito 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: facies sedimentares 

CONTEXTOS: 

N l que VrerN3 N2'N4 

~1 prep N21 N4 

NlN2 

~No Primeiro caso, procurou-se a variação das fácies sedimentares por um período mais 
n:!o de tempo enquanto, no segundo caso, nossa atenção esteve voltada para as variações de 
hidro<J~~. duração, particularmente as decorrentes das mudanças sazonais no regime 

manuco. {15-4G 322) 

~~~ Aloformação Manso engloba uma seqüência sedimentar constituída por depósitos de 
sect· sta e fluviais intimamente interdigitados, sendo reconhecidas três associações de fácies 
Can~lllenta~es principais, informalmente denominadas como fácies Campinho, fácies Quebra-

o e fáctes Fazendinha, dintinguíveis em superflcie e subsuperflcie. (21-3D 246) 



rais eventos [tectônicos] podem criar bacias geológicas, controlar a distribuição espacial de 
3
· ·es sedimentares (geradoras de hidrocarbonetos e reservatórios) dentro destas bacias, 
(ac~er áreas adjacentes para servirem de áreas-fontes de sedimentos, propiciar taxas de 
s~ idência elevadas que resultam em espessas acumulações de sedimentos e maturação de 
:at~ria orgânica em curto período de tempo, e deformar as rochas sedimentares gerando 
estrUturaS acumuladoras de petróleo. (16-3A 245) 

DEFINIÇÃO: É uma parte restrita, em uma área de uma determinada unidade 
estratigráfica, que exibe características significativamente diferentes das outras partes da 
unidade. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

facies que exibe características de sedimentação 

facies de sedimentação 

facies sedimentar 

FICHAN° 094 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: facies xisto verde 

CONTEXTOS: 

Nl que V N3 prep N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

I. Estas se deram durante a deformação principal em condições compatíveis com a fácies 
anfibolito (inclusive alta) e com migmatização associada, tendendo a desfazer as paragêneses 
de alto grau; associações minerais de fácies xisto verde coexistem, ao que parece 
relacionáveis a arrefecimento (retro-metamorfismo) antes do que a novo evento metamórfico 
superiJnposto (17-3! 296). 

2
: Esses milonitos colocam os metassedimentos do Grupo Araxá, metamorftzados em facies 

IISto verdes médio a superior, sobre rochas da Seqüência Morro Escuro (19-3A 288). 

3. O metamorfismo é da facies xisto-verde (16-20 213). 

~E~ÇÃO: Conjunto de caracteres litológicos que indicam com relativa precisão as 
ca::IÇões reinantes (fatores do metamorfismo) impostas a uma determinada rocha; neste 
elo .' os fatores que gerariam ou recristalizariam minerais de baixo grau ou actinolita + 

nta + epidoto + albita + biotita em uma rocha com química apropriada (metabasitos ). 

llPoLOGIA: N + N (N + Adj) 

'Vttul 0 RELACIONAL: assemelhar-se 

1 



~tsfRUTURAÇÃO: 

. que se assemelha às condições onde é gerado xisto verde 
(seles 

. de xisto verde (seles 
·es xisto verde {ael 

FJCIIA No 095 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: faixa de afloramento 

coNTEXTOS: 

Nl que V rer N3 N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

I. Este mapeamento é aplicável tanto na bacia como wn todo, pelas técnicas estratigráficas 
usuais, como na cartografia geológica da faixa de afloramentos da seqüência deposicional 
em questão. (17-3L 31 O) 

2. Com o intuito de minorar essa situação e interpretar a história deposicional da Formação 
Rio do Rasto, realizaram-se estudos ao longo de 11 estradas em sua faixa de afloramentos, 
localizadas entre o norte do Estado do Paraná e o norte de Santa Catarina (Rohn 1988). (19-
4G 486) 

DEFINIÇÃO: Afloramento de rocha (plano de intersecção entre a superficie topográfica e 
um corpo rochoso) cuja forma em planta é uma faixa, isto é, apresenta-se com uma forma 
alongada própria. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

faixa que apresenta afloramento 

faixa de afloramento 

FICHA No 096 

Nl que VN2 

N1 prep N2 

l1NIDADE TERMINOLÓGICA: faixa de dobramentos 

CONTEXTOS: 

~~ acordo. com Silva (1980) a Faixa de Dobramentos Araguaia é caracterizada pela 
sucednça das Isógradas regionais e submeridianas da sericita, da clorita e da biotita, que se 

em desde o Cráton Amazônico no sentido leste. (18-2A 119) 



arupo Tocantins, por outro lado, corresponde à porção ocidental da faixa de 
2. 

0 
Jllento, com distribuição também linear, pareda a outra unidade. (19-IE 51) 

dobi'J 

dois afloramentos da ocorrência de Floresta ficam a poucos quilômetros a norte do 
3 .. OS ento Pernambuco, que, segundo Brito-Neves (1975), delimita setentrionalmente o 
Llll~ Pernambuco-Alagoas (PE/AL)- um suposto fragmento do percursor do Cráton do São 
Mac\co _ com a Faixa de Dobramentos Pajeú-Paraíba. (20-U 111) yranc1 

EFJNIÇÃO: São zonas de compressão onde observa-se a geração de dobras. Estas zonas 
D Ulllente dispõem-se de forma alongada (cinturões metamórficos, cinturões pares, 
~IIlturões de rochas verdes, etc.), assim, chamam-se estas regiões de faixas, no caso, de 
CIIl 
dobramentos. 

riPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

faixa que exibe dobramentos 

faixa de dobramentos 

FICHAN° 097 

Nl queVN2 

Nl prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: faixa de cisalhamento 

CONTEXTOS: 

I. Os serpentinitos mineralizados encontram-se freqüentemente deformados, atravessados por 
fraturas e faixas de cisalhamento. (19-2H 226) 

2. Esta última se encontra distribuída ao longo de faixas de cisalhamento descontínuas, com 
larguras decimétricas a centimétricas e comprimento da ordem de dezenas de metros. (18-4F 
426) 

DEFINIÇÃO: Zonas de cisalhamento que se apresentam normalmente em forma tabular ou 
de faixas. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

~~O RELACIONAL: exibir 
~TRUTURAÇÁO: 

faixa qu 'b e ext e cisalhamento 
faixa d . 

e ctsalhamento 

Nl queVN2 

Nl prep N2 



FJCfJJ\ No 098 

tJrilD;\J)E TERMINOLÓGICA: falha de empurrão 

coN'fEXfOS: 

tuf3S compressionais, representadas por falhas de empurrão, falhas reversas e dobras 
I. Estrll lvem-se perpendicularmente à componente compressiva T1, enquanto estruturas 
desen~o ais tais como falhas normais, diáclases e fraturas abertas, ocorrem paralelamente aos 
xtenslon ' G e compressivos. (19-2 211) 

esforços 

E ta zona em cunha é formada por várias falhas subsidiárias que, em perfil, podem 
2· sentar a geometria de falhas normais, reversas e de empurrão. (16-3B 259) 
apres 

3 
Apenas a Bacia do Acre seria anômala apresentando falhas de empurrão decorrentes de 

~forços compressivos provenientes do Cinturão Orogênico Andino. (16-3A 245) 

DEFINIÇÃO: Ver falha inversa. Falha em que o teto sobe em relação ao muro. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

falha que exibe o teto em posição superior em relação ao muro (empurrão) Nl que V N3 prep N4 N5 prep N6 prep N7 

falha de empurrão N I prep N2 

FICHA N° 099 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: falha gravitacional/de gravidade 

CONTEXTOS: 

I. Alguns estudos hidrogeológicos conduzidos em áreas de ocorrência da Formação São 
Sebastião (Lima & Ribeiro 1982, Oliveira & Lima 1986) têm mostrado que esta formação 
~orresponde a uma sucessão vertical de camadas e lentes de arenito e de folhelhos 
mterestratificados, que é freqüentemente seccionada por sistemas escalonados de falhas 
gravitacionais. (18-IC 43) 

~~ análise dos perfis elétricos de poços e a interpretação das sondagens elétricas verticais 
e MlZadas na região de Biritinga-Pataíba revelaram que os aqüíferos contidos nos grupos Ilhas 
alt assacará estão seccionados por falhas de gravidade que produziram uma sucessão de 

08 e baixos estruturais. (16-2E 185) 

I>EFINJ.çAo: Ver falha normal. É aquela em que o teto baixou em relação ao muro. 

llpOLOGIA: N + Adj/ N + prep + N 



RELACIONAL: exibir 

vtltlJ~RVTURAÇÃO: 
}lt&;, • 

'be 
0 

teto em posição inferior em relação ao muro 
fllbS que eXJ 

···cional (de gravidade) 
fl]bS J&VI"' 

FJCliA No 100 

IJNIDADE TERMINOLÓGICA: falha inversa 

coNTEXTOS: 

Nl que V N3 prep N4 N5 prep N6 prep N7 

N 1 N2 (prep N2) 

1 
Além dessas estruturas, existem outras de caráter mais local, como as estruturas dômicas 

~raquianticlinais) e as descontinuidades, das quais se destacam as falhas inversas, em geral 
orientadas N-S com cavalgamento de leste para oeste, tais como as de Tucuruí (Matta & Hasui 
!984), de Andorinhas-Martírios (Abreu & Hasui 1978), de Aragominas (Teixiera et ai. 1984) 
e outraS prováveis na região de Paraíso do Norte e na Serra do Quatipuru. (19-IB 52) 

2. A estas deformações seguiram-se extensos cavalgamentos e falhas inversas, responsáveis 
pelos contatos entre as principais unidades litoestratigráficas e pela aloctonia do Canastra 
(Fig. 2) sobre a autoctonia relativa do Grupo Paranoá. (14-2A 081) 

3. O complexo de Cana Brava apresenta-se como um bloco alçado e basculado para oeste, 
limitando-se a leste por uma faixa de milonitos associados a importante falha inversa 
inclinada de cerca de 400 para oeste. (19-2H 225) 

DEFINIÇÃO: É aquela em que o teto sobe em relação ao muro. São produzidas por esforço 
de compressão. Em geral, o mergulho do plano de falha deve ser inferior a 45°. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

falha que exibe o teto em posição superior em relação ao muro 

falha de posição inversa 

falha inversa 

FICHA No 101 

Nl que V N3 prep N4 NS prep N6 prep N7 

Nl prep N4 N2 

NlN2 

DNmADE TERMINOLÓGICA: falha normal (ou gravitacional/de gravidade) 

CONTEXTOS: 



1 Esta zona em cunha é formada por várias falhas subsidiárias que, em perfil, podem 
·resentar a geometria de falhas normais, reversas e de empurrão. (16-3B 259) ap 

2. As feições tectônicas mais proeminentes na região são as falhas normais que delimitam 
a)tos e baixos estruturais ealguns amplos dobramentos (Fig. 1 ), salientando-se entre eles o 
AJto de Pataíba, descrito por Soares & Pereira (1966); a Estrutura Dômica de Biritinga, 
descrita por Araújo (1971); e os altos Pau do Oco e Fazenda da Serra com os respectivos 
baiXOS associados, revelados em conseqüência deste estudo. (16-2E 177) 

3. EstrUturas compressionais, representadas por falhas de empurrão, falhas reversas e dobras 
desenvolvem-se perpendicularmente à componente compressiva TI, enquanto estruturas 
extensionais, tais como falhas normais, diáclases e fraturas abertas, ocorrem paralelamente 
aos esforços compressivos. (19-2G 211) 

DEFINIÇÃO: É aquela em que o teto baixou em relação ao muro. Tais falhas resultam de 
um esforço de tensão. O mergulho do plano de falha pode variar de quase horizontal a 
vertical, entretanto são mais comuns mergulhos superiores a 45°. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

falha que exibe o teto em posição inferior em relação ao muro 

falha de posição normal 

falha normal 

FICHAN° 102 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: falha reversa 

CONTEXTOS: 

N l que V N3 prep N4 N5 prep N6 prep N7 

Nl prepN4 N2 

NIN2 

1. Esta zona em cunha é formada por várias falhas subsidiárias que, em perfil, podem 
apresentar a geometria de falhas normais, reversas e de empurrão. (16-3B 259) 

2
· Estruturas compressionais, representadas por falhas de empurrão, falhas reversas e dobras 

desenvolvem-se perpendicularmente à componente compressiva T1, enquanto estruturas 
extensionais, tais como falhas normais, diáclases e fraturas abertas, ocorrem paralelamente aos 
esforços compressivos. (19-2G 21 11212) 

DF:FINIÇÃO: Verfalha inversa. 

l'IPOLOGIA: N + Adj 

~,O RELACIONAL: exibir 
!!.STRUTURAÇÃO: 



.be 
0 

teto em posição superior em relação ao muro 
que eX! 

fJlll' ·~ao reve!Sd 
de pOS•r-

fJlll' 
fJlll' rtversa 

FJCJI;\ No 103 

Nl que V N3 prep N4 NS prep N6 prep N7 

N l prepN4 N2 

Nl N2 

tJNIVADE TERMINOLÓGICA: falha transcorrente (ou falha de rejeito direcional) 

coNTEXTOS: 

Com 0 progressivo desenvolvimento da fossa, geram-se falhas transcorrentes que ligam 
~~ rneio-grabens até então isolados (Fig. 9-111) e estabelecem a configuração fmal do rift. (15-

4B 291) 

2 As falhas transcorrentes sintéticas se desenvolvem muito mais que as antitéticas devido 

8~ menor ângulo (10°-30°) formado em relação à zona de cisalhamento principal. (19-2G 

212) 

3. As feições estruturais mais destacadas correpondem a falhas transcorrentes de idade pré
carnbriana, concentradas em feixes com direção NE-SW, reativadas por movimentos verticais 
durante o Terciário. (21-3D 237) 

DEFINIÇÃO: Falha que possui o rejeito paralelo à direção da falha. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

falha que exibe o rejeito paralelo à direção da falha 

falha paralela à direção da falha 

falha trancorrente 

Nl que V N3 N4 prep NS prep N6 

Nl N4 prep NS prep N6 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: fase de deformação/deformacional 

CONTEXTOS: 

~Embora alguns trabalhos (Drake Jr. 1980, Araújo P 1981, Simões & Fuck 1984, Araújo F0 

d fi Leon~dos 1986, Heilbron et al. 1987) tenham se preocupado com as estruturas 
~ onnactonais impressas nos metassedimentos Araxá pela categorização e pela 
erarquização das fases deformacionais, nenhum deles apresenta uma completa análise 
~tural baseada na compartirnentação de domínios relativamente homogêneos com relação 

I Cada uma das fases deformacionais identificadas. (20-U 239) 



álise dos trabalh?s acima referidos? a~rescidos de outros re.ferentes a. áreas adjacentes 
2 .. A ~~ ai. 1980, Wemtck et al. 1981, Oliverra et a/. 1983), permtte conclurr que a evolução 
(f1°11 ·ca dessas rochas é complexa e envolve várias fases de deformação e metamorfismo. 
geoJóg:t 
(t6-3G 301) 

C 
01 

base nos estudos, pode-se afirmar que a intrusão máfica ocorreu quando os 
3. 0 litos encaixantes já haviam sofrido metamorfismo regional na facies anfibolito e, pelo 
IJ)etape duas fases de deformação com geração de intensa foliação. (19-3E 328) 
IJ)enos, 

oEFJNIÇÃO: O evento que forma uma dada geração de estruturas. 

riPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIO~AL: originar 
REESTRUTURAÇAO: 

fase que origina deformações Nl queVN2 

fase de defonnação/deformacional N1 prep N2 (N1 N2) 

FICHA No 105 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: fase de deposição 

CONTEXTOS: 

I. Representariam [sedimentos elásticos] fase de deposição extensa e contínua, durante o 
Eocenozóico, hoje isoladas pela erosão fluvial (Ponçano et a/1982). (16-4C 378) 

2. M unicostata é uma das poucas espécies ainda observadas, atestando mais uma vez sua 
relativa tolerância aos ambientes supostamente desfavoráveis: essa espécie apareceu nas 
primeiras fases de deposição da Formação Rio do Rasto, quando o ambiente continental 
estava começando a se caracterizar, e resistiu discretamente a todas as alterações na história 
evolutiva da bacia, tendo desenvolvido populações abundantes apenas quando as outras 
espécies estavam ausentes (19-4G 492). 

DEFINIÇÃO: Período onde predominam processos de deposição em um determinado ciclo 
sedimentar. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

~RBO RELACIONAL: sofrer 
%ESTRUTURAÇÃO: 

fase que sofre processo de deposição Nl que V N3 prep N2 



de deposição rase 

FICIIA No 106 

Nl prep N2 

IJNIDADE TERMINOLÓGICA: fase de dobramentos (recumbente) 

coNTEXTOS: 

I. A Seqüência Morro Escuro mostra evidências de pelo menos quatro fases de dobramento, 
numeradas de D 1 a D4 e que compreendem: 

Dl - ( ... ) 
D2 _ Esta fase está representada por dobras mesoscópicas abertas, assimétricas, que se 
desenvolvem segundo uma sucessão de amplas anticlinais e sinclinais com superfície axial 
(S2) de alto mergulho e representada por uma clivagem de fratura nos metaconglomerados, 
nas formações ferríferas e nos mármores (Foto 3), ou uma clivagem de crenulação em 
metapelitos. (19-3A 287) 

2. Duas fases de dobramentos são observadas: a primeira (FI), do tipo cilíndrico, apresenta 
planos axiais verticalizados e dobramentos intrafoliais. (17-3C 238) 

3. A inserção das microestruturas, ou texturas metamórficas, no quadro das litologias, 
estruturas e fases de dobramento anteriormente referidas traz uma série de informações 
adicionais a respeito da evolução metamórfica que a área sofreu. (14-2C 106) 

DEFINIÇÃO: Uma dada geração de dobramentos em uma determinada área. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

fase que exibe dobramento 

fase de dobramento 

FICHA No 107 

Nl que VN2 

Nl prep N2 

l1NmADE TERMINOLÓGICA: fase máfica 

CONTEXTOS: 

! · Os sienogranitos são avermelhados, com granulação fina a média, textura variável, 
Presentando a biotita como fase máfica predominante. (21-3F 267) 

~ ~ntre as fases máficas, geralmente predomina o anfibólio prismático e suédrico, 
q entemente com maclamento simples, com cores de pleocroísmo variando de marrom-



0 
(X), verde-amarronzado (Y) e. verde-oliva ~Z), e com ângulo de extinção em tomo 

sJllareiad e permite defini-lo como do ttpo homblenaa. (l8-4F 427) 
lgo 0 qu 

de ' 
çÃO: Uma etapa na cristalização de um magma onde são gerados minerais máficos 

vt~ jnado(s) mineral(is) máfico(s) gerado(s) em um sistema heterogêneo qualquer. 
00 detenn 

r JPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: originar 
_REESTRUTURAÇAO: 

Ue origina minerais máficos fase q 

fase de minerais máficos 

rase máfica 

FICHAN° 108 

Nl queVN3N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: fase mineraVmineralógica 

CONTEXTOS: 

I. Apesar de a assimilação das fases minerais de mais baixa temperatura (quartzo e feldspato) 
das rochas encaixantes poder ser bastante efetiva, a ponto de causar um aumento de acidez em 
corpos com dimensões batolíticas (por exemplo, Ague & Brimhall 1987), a eficácia desse 
processo está diretamente ligada ao volume dos corpos ígneos. (19-3C 306) 

2. A defonnação cisalhante gerou toda uma gama de transformações texturais e mineralógicas 
na rocha original, um monzogranito com seis fases minerais importantes ( oligoclásio, 
microclínio, quartzo, homblenda, biotita e titanita). (18-4F 431) 

3. A composição química das principais fases minerais componentes do Granito da Ramada 
foi estudada por microssonda eletrônica nas Universidades de Paris-Sud e Pierre et Marie 
Curie. (21-3F 270) 

DEFINIÇÃO: Fase mineral são os minerais formadores de uma rocha admitindo cada 
~eral ou grupo de minerais como fases em um sistema heterogêneo (a rocha parcial ou 
cnstalizada). 

11POLOGIA: N + Adj 

~RBO RELACIONAL: agregar/reunir 
ESTRUTURAÇÃO: . 

fase que agrega/reúne minerais 

fase d · emmerais 

NI queVN2 

Nl prepN2 



fgSC mineral N1 N2 

flCIIA No 109 

tJNIDADE TERMINOLÓGICA: fase transgressiva 

coNTEXTOS: 

l. A Transgressão Antiga foi seguida por uma nova fase transgressiva, no decorrer da qual o 
nível relativo do mar, a cerca de 120.000 anos passados, atingiu± 2m acima do atual. (15-4A 

275) 

2. A granodecrescência dos sedimentos indica o início de uma acentuada fase transgressiva 
em ambiente ainda muito raso, próximo à praia. ( 16-2F 188) 

3. A fase transgressiva é registrada pela Série Rio Tietê, que, englobando duas ou mais 
seqüências deposicionais de terceira ordem, reúne sedimentos formados numa paisagem 
glacial em contínua deterioração. (17-3L 312) 

DEFINIÇÃO: Determinado limite temporal em que predomina o recobrimento sedimentar 
devido a um aumento da amplitude de uma sedimentação. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

fase que exibe transgressão* N1 que VN2 

fase de transgressão Nl prep N2 

• · awnento de amplitude espacial de uma sedimentação 

llNIDADE TERMINOLÓGICA: feições deformacionais 

CONTEXTOS: 

~~~ faixas mineralizadas são interpretadas como uma unidade litoestratográfica (Danni & 
(T . li'~ 1978), como resultantes de alterações hidrotermais ao longo de zonas de cisalhamento 
su elX~li'a ~ Souza 1986, Leonardos et a/. 1988) ou, ainda, como originadas pela 
~runpo.stção de feições deformacionais e alterações hidrotermais sobre determinadas 

ades htoestratigráficas (Ribeiro F' 1984, Lacerda 1986c). (20-U 36) 

~~i~o ~upergrupo Espinhaço, as mesmas feições deformacionais são observáveis, com 
enctas de um único evento metamórfico do facies xisto verde (20-U 183). 



ptftNIÇÃO: São as características discriminantes de determinada estrutura detbrmada. 

LoGIA: N + Adj 
rifO 
ytltlJO RELACIO~AL: exibir 
RtESTRUTURAÇAO: 

·,.;s que exibe deformação 
felr-0 
. ã de defonnação/deformacional 

felÇ o 

FICHA No 111 

Nl queVN2 

Nl prep N2 (Nl N2) 

UNJDADE TERMINOLÓGICA: feições estruturais 

coNTEXTOS: 

1. A julgar pela composição mineralógica e feições estruturais e texturais, provavelmente a 
maior parte desse conjunto de rochas gnáissicas foi originada a partir de rochas plutônicas de 
composição tonalítica-granodiorítica. (15 -1 A 04) 

2. As investigações de campo e os estudos petrográficos permitiram a caracterização de 
feições estruturais ligadas a um evento de cilhamento frágil-dúctil, que impôs modificações 
importantes nos arranjos texturais ígneos pretéritos. (18-4F 424) 

3. As feições estruturais mais destacadas correpondem a falhas transcorrentes de idade pré
cambriana, concentradas em feixes com direção NE-SW, reativadas por movimentos verticais 
durante o Terciário. (21-3D 237) 

DEFINIÇÃO: São as características de uma determinada rocha ou região em termos 
estruturais (fábrica, textura, etc). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBo RELACIONAL: revelar 
REESTRUTURAÇÃO: 

fei ~ 
çao que revela a estrutura (da rocha) 

feição da estrutura (da rocha) 

feição estrutural 

Nl queVN2' 

Nl prepN2' 

N1N2 



tJNIDMlE TERMINOLÓGICA: feições geomórficas 

co~EX'fOS: 

mesmo modo, a diversidade de feições geomórficas e perfis de encosta encontrada nos 
1. ~ úiDidos vem ressaltando que as formas de encosta e os processos operantes sobre elas 
tróP:'s variados e complexos que não é possível atribuir explicações rígidas como as que 
sãO be~ecem um único modo de desenvolvimento das encostas (Faniran & Jeje 1983), mesmo 
:iderando-se condições de estrutura, litologia e clima uniformes (Chorley 1964). (21-3E 

255) 

2 Recentemente, Bittencourt et a/. (1990) realizaram um trabalho de monitoramento das 
· ·ações temporais e espaciais das praias localizadas ao longo do esporão de Caixa-Pregos, 

vanextremidade sul da ilha de Itaparica, na entrada da Baía de Todos os Santos (Fig. 1); os 
na esmos defmiram o mecanismo de construção dessa feição geomórfica, que está associado 
:sencialmente à deriva litorânea. (21-2C 121) 

DEFINIÇÃO: Verfeição morfológica. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

feição que o relevo de uma região exibe 

feição do relevo de uma região 

feição geomórfica 

Nl que N2' V 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: feições litológicas 

CONTEXTOS: 

l. Uma unidade litoestratigráfica é um conjunto rochoso caracterizado por um tipo ou 
~~binação de vários tipos litológicos ou por outras marcantes feições litológicas. (16-4C 

~ ~ ~eflexões nas curvas de SP e de resistividade elétrica permitem definir com segurança 
are ~tes das camadas, assim como refletem algumas importantes feições litológicas dos 
disciU~s, confinnadas pelas informações extraídas da análise dos testemunhos, conforme será 

Utido adiante. (18-1C 44) 

DEFINJçAo: Características de uma determinada rocha. 

'llpOLOGIA: N + Adj 



LACIONAL: apresentar 
\-1RBO ~lJRAÇÃO: 
~ 

P
resentam as rochas 

(eiçôtS que a 
J ... " rochas 

(eiçõe5 00"' 

r. . ~ Jjtológica 
JCIÇ~~"" 

FICIIA No 114 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNJI>ADE TERMINOLÓGICA: feições mineralógicas 

coNTEXTOS: 

1 
As feições mineralógicas e texturais das amostras estudadas sugerem intensos reequiltbrios 

e~tre ilroenita, magnetita, silicatos, líquidos ou fases fluidas no decorrer do resfriamento 

subsólido. (18-2E 160) 

2. Nos granulitos róseos, a textura e algumas feições mineralógicas (presença abundante de 
pertitas) acham-se preservadas, destacando-se, no entanto, a recristalização do feldspato 
potássico em microclínio. (16-30 301) 

DEFINIÇÃO: Características relativas aos minerais (arranjo, química, estrutura, etc.) de 
uma rocha dada. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: caracterizar 
REESTRUTURAÇÃO: 

feições que apresentam os minerais 

feições dos minerais 

feições m:n 1 • · •uu•era og1cas 

FICHA No ll5 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

llNIDADE TERMINOLÓGICA: feição morfológica 

CONTEXTOS: 

I. As difi 
(1987) p erenças talvez se justifiquem pelos enfoques distintos dos dois trabalhos: em Rohn 
hetn Pre:ocedeu-se o estudo de um número relativamente grande de exemplares, alguns muito 
toda a suervados, o que permitiu a caracterização bastante precisa de certas espécies, além de 

a gama de variação intraespecífica e tafonômica; o cuidado na distinção entre as 



. . s reais e as derivadas do modo de fossilização e preservação já tem sido 
·..At.S JJJOrfolódgicao primeiro contato com o assunto (Rohn & Rosler 1985); em 

{ti~"- d des e 
eDfatiZB 0 . ua] ( 19-40 487) 

b [contlll rase ... 
. roorfológicas dos perfis. elé~cos de poços e~ frente às c~a~ .arenosas e o 

2• p.s feJ~õeS acas dos arenitos nos pnmerros 200 m, a partrr da superficte, mdtcam para os 
IJ18p3 de LSÓP . em fluvial na forma de areias de barra de pontal em cursos meandrantes. 
~os UIJla ong 

(!S·IC 48) 
básicos de comportamento das unidades coluviais observados nos complexos de 

3. Os padrõe~ dos às feições morfológicas resultantes, levaram à definição de duas condições 
flllllpa, assoct;e encostas (Meis & Moura 1984, Fig. 2): a. degradação do nível de base; b. 

:,:;~~~;0 nível de base. (21-3E 257) 

oEFJNIÇÃO: São as características do relevo de uma determinada região. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: exibir 
REESTRUTURAÇAO: 

feição que o relevo de uma região exibe 

feição do relevo de wna região 

feição morfológica 

FICHA No 116 

N1 queN2'V 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: feições primárias 

CONTEXTOS: 

I. Esta seqüência pode ser acompanhada transversalmente às faixas de cisalhamento, desde as 
~rções mais afastadas delas, onde as feições primárias estão presentes (domínio A), até o 
fi~.:en3tro, onde se impõe uma trama milonítica (domínio D e E), conforme a seqüência da 

CI"'Q • (18-4F 427) 

2. No interi das isso nã .0r camadas é possível reconhecer algumas estruturas sedimentares, embora 
feições~ ~eJa ~o freqüente como seria de se desejar, pela importância de algumas dessas 

nmánas para a determinação de polaridade estratigráfica das camadas. (14-2C 100) 

DEFINiç-
bandamentAO: ~~cterísticas gerais primárias de um determinado litotipo, por exemplo, o 
metamórfico rehqutar ígneo (bandamento diferenciado) preservado em uma rocha 
lava ou em a ou uma estratificação cruzada em rocha sedimentar ou estruturas de "pillow" 

corda. 

11pOLo 
GJA: N + Adj 



LACIONAL: exibir 
\rEJtBO ~1JRAÇÃ0 : 
REESJ'R . .b 

determinado litottpo ext e 
feiçãO que um 

feiçãO priinária 

FICIIA No 117 

Nl queN3 V 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: feições texturais 

coNTEXTOS: 

N 
trabalho de Carneiro et al. (1984a) são analisadas algumas feições texturais de rochas 

I. o 0 ta h l A 

0 

particulares da faixa, tats como as me grauvacas, as roc as metavu cantcas, as meta-
subvuJcãnicas e as anfibolíticas. (14-2C 106) 

2. Entre as feições texturais reliquiares registradas têm-se pseudomorfos de olivina e 
piroxênio com estruturas me_sh e bast~te (~dita) (Foto~ 4 e 5), algumas vezes ressaltados 
por minerais opacos (magnetlta, hematita) dtspostos nas chvagens e fraturas. (19-IE 53) 

DEFINIÇÃO: Características típicas da estrutura de uma rocha. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

feição que a textura da rocha exibe 

feição da textura da rocha 

feição textura} 

FICHA No 118 

Nl queN2'V 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMJN Ó OL GICA: feldspato alcalino 

CONTEXTOS: 

I. A crista}j ~ 
alcalino co:a~ao do quartzo, na realidade, iniciou-se antes da maior parte do feldspato 
(21-3F in) 0 

e freqüente nos granitos da série alcalina, devido à elevada atividade da sílica. 

2. o tlú 
alcat· or especificament . . . . . 

•nos. (19.20 222
) e ongma-se da btotita e da homblenda e o bárto dos feldspatos 



, . subgrupo de feldspatos nele incluídos: ortoclásio, microclínio, sanidina e 

~ç;\0· 
o~.nlt c&slll"'"". 

G
'fA · N + Adj 

11fOI..0 JP• 

R]:LACIONAL: conter 
~O .mAÇÃO: 
~RV'fu~ 

contém composição alcalina 
{eJdsJl3to que . 

de composição alcalma 
feldspato 

feldspato alcalino 

flCIJJ\ No 119 

Nl queVN3N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 

tJNIDADE TERMINOLÓGICA: foliação magmática 

coNTEXTOS: 

1. Nas fotos 2 e 4 são mostrados encraves com fonnas encurvadas e sigmoidais, 
respectivamente, que provavelmente assumiram essa morfologia porque sua orientação inicial 

era oblíqua à da foliação magmática. (19-3C 307) 

2. A foliação magmática é quase totalmente obliterada pelo crescente paralelismo entre as 
superfícies Se C (Tagliani & Gomes 1988), mas o componente magmático do fluxo pode ser 
inferido pela preservação de faces cristalinas em alguns grãos de feldspatos e pelo parelismo 
entre o comprimento maior dos clastos de plagioclásio e suas lamelas de geminação (Paterson 

etal. 1989). (21-20 170) 

DEFINIÇÃO: Estrutura planar primária gerada durante a cristalização do magma. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

folição que se originou por processos de magmatismo 

folição de processos de magmatismo 

folição magmática 

FICHANo 120 

Nl que V rer prep N3 prep N2' 

Nl prep N3 N2' 

NlN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: foliação metamórfica 

CONTEXTOS: 



. litológicas dispõem-se como camadas ou lentes subverticais com direção 
~ UJlldades "dade com a orientação geral da foliaçào metamórfica. (19-2L 248) 

1. Jll confoflill 
20W, e . J guará C . . "b"li 1 . . oestruturas na FaiXa a - nstats posst 1 tou rever a guns concettos 

2 o estudo de Illl~;o Roque, com base principabnente nos caracteres das foliações 
sobrt 0 grupo feições associadas. (14-2C 109) 

... rnórficas e meuo 
também, que há uma coincidência estrutural entre as foliações metamórficas 

J. É de se n~tar, e das rochas magnesianas foliadas ( clorita xistos, anfibólio xistos e talco 
dos rnetapeboto~ dos corpos ultramáficos. (19-1B 52) 
;<istos) nas r 

DEFINIÇÃO: Estrutura planar gerada durante um processo metamórfico qualquer. 

TJPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: originar-se 
REESTRUTURAÇAO: 

foliaç!o que se origina por processos de metamorfismo 

foliação de processos de metamorfismo 

foliação metamórfica 

FICHA No 121 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: foliação milonítica 

CO TEXTOS: 

Nl que Vrcrprep N3 prep N2' 

Nl prep N3 N2' 

Nl N2 

I. As zonas de cisalhamento são caracterizadas por uma foliação milonítica paralela ao 
bandam~~to composicional defmido por frações, regulares ou não, de rochas 
compostciOnalmente distintas. (20-U 237) 

~~en~olve uma conspícua foliação milonítica a qual, em amostra de mão, é de dificil 
ecunento em virtude da significativa redução na granulometria. (18-4F 429) 

3. Nas po õ . 
l"eerista!iza rç es mats deformadas, a foliação milonítica é dada pelo estiramento e 
{Foto 14) (ç2ã1o2

de grãos de quartzo e biotita e por porfrroclastos assimétricos de feldspatos 
· - G 170) 

DEFlNJç-
AO: Estrutura planar gerada durante um processo deformacional dúctil. 

11POLOGIA: N + Adj 

VERBo RELACI . . 
IU:ts~U'l'lTn • O~AL: ongmar-se 

.'-'l'V\ÇAO: 



paçãO que se origina por processos de milonitização 
{o d '1 . . . ~ao de processos e ID1 oruttzação 
{o li li.,.. 

• r.ãO rn.ilonítica 
{olíllr 

yiCIIA No 122 

N I que V ref prep N3 prep N2' 

Nl prep N3 N2' 

Nl N2 

(JNIDADE TERMINOLÓGICA: fonnações ferríferas (bandadas) 

coNTEXTOS: 

I. Esta fase está representada por dobras mesoscópicas abertas, assimétricas, que se 
desenvolvem segundo uma sucessão de amplas anticlinais e sinclinais com superfície axial 
(S2) de alto mergulho e representada por uma clivagem de fratura nos metaconglomerados, 
nas formações ferríferas e nos mármores (Foto 3), ou uma clivagem de crenulação em 
metapelitos (19-3A 287). 

2. os corpos mineralizados se encaixam em gnaisses de naturezas diversas (gnaisses quartzo
feldspáticos, gnaisses quartzo-dioríticos, biotita-ortopiroxênio gnaisses e gnaisses de 
composição gabronoríticas e quartzo gabronoríticas ), aos quais se associam rochas cálcio
silicatadas e formações ferríferas (Bello, 1986). (18-2E 149) 

3. Na unidade intennediária, predominam biotita e homblenda gnaisses, com intercalações de 
anfibolito fino, metachert, formação ferrífera e micaxistos. (21-3B 218) 

DEFINIÇÃO: Depósitos sedimentares Pré-Cambrianos onde alternam-se camadas de 
quartzo e minério de ferro (magnetita e/ou hematita) na fonna de bandas (BIFs = banded 
iron formation). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

formação que exibe alternância de camadas de ferro e quartzo 

formação de camadas de ferro e quartzo 

formação ferrífera 

FICHA No 123 

lJNmADE TERMINOLÓGICA: frações granulométricas 

CONTEXTOS: 

Nl que V N3 prep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

!· Desse modo, durante a época do ano que predominam os ventos provindos de S, que 
cornPanham as frentes frias (Farias et a/. 1985), são geradas ondas relativamente grandes que 



tiraiD da face da praia do perfil 1 as frações granulométricas mais leves, carreando-as para 
:eantepraia, conforme se discutiu. (17-3G 279) 

2. Das 53 amostras analisadas, 48 apresentam fragmentos esqueletais coloridos, sendo que 
?0% desses grãos estão nas frações granulométricas de 0,250 e 0,125 mm. (19-1H 89) 

3. A determinação das frações granulométricas seguiu a escala de Wentworth (1922). (21-
2B 116) 

DEFINIÇÃO: Determinado intervalo de tamanho de grão dentro de um padrão qualquer. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

fração que exibe tamanho grânulo 

fração de tamanho grânulo 

fração granulométrica 

FICHA No 124 

N1 queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: furo de sondagem 

CONTEXTOS: 

1. A redescrição detalhada dos furos de sondagem executados pela CPRM e arquivados na 
litoteca do 4° Distrito do Departamento Nacional da Produção Mineral {DNPM), no Recife, 
assim como das trincheiras ainda acessíveis, numa abordagem macroscópica permite 
distinguir basicamente quatro grupos de tipos litológicos como componentes das lentes 
máfico-ultramáficas: anfibolitos escuros, holomelanocráticos, de granulação fma; tremolitos 
com variáveis proporções de porfrroclastos de piroxênio, a piroxenitos; clorititos gradando 
para os dois tipos anteriores; e gnaisses anfibolíticos bandados com alternância milimétrica a 
centimétrica entre melanossomas dos três tipos anteriores e leucossoma rico em plagioclásio. 
(20-U 112) 

2. O cálculo do teor médio para um bloco de jazida, a partir dos dados de teores obtidos nas 
amostras coletadas ao longo dos furos de sondagem, é um problema de estimação. (18-1A 
12) 

3
· Os rodingitos foram descobertos pelos furos de sondagem feitos na cava B, onde ocorrem 

associados a serpentinitos, rochas predominantes na área, e a metaleucogabros, que formam 
corpos tabulares pouco espessos (de 2 a 3 em) contidos nos serpentinitos (Fig. 3). (19-2H 226) 

DEFINIÇÃO: Perfuração de poço tubular para pesquisas geológicas ou prospecção 
geofisica. 



.. 

rJYOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIO~AL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇAO: 

furo que servem para sondar 

furo de sondar 

Nl que VI prep V2 

Nl prep V2 

furO de sondagem Nl prep N2 

FICHA No 125 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: gnaisse granítico 

CONTEXTOS: 

1. Os gnaisses graníticos são, por sua vez, de coloração rosada e apresentam granulação 
variando de fma e média nos tipos equigranulares e de média a grossa nos inequigranulares. 
(15-4D 302) 

2. Essa falha [inversa] coloca os anfibolitos da borda leste em contato com gnaisses 
graníticos e migmatitos atribuídos por Marini et a/. (1977) ao Grupo Serra da Mesa. (19-2H 
225) 

3. Inferências apoiadas em observações geológicas de superficie e em dados de perfurações 
indicam que os valores mais elevados correspondem a gnaisses graníticos com pequena 
densidade de fraturamento. (19-2L 255) 

DEFINIÇÃO: Gnaisse cujo protólito (rocha da qual se derivou) era granítico. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

&naisse que se origina do granito 

gnaisse de granito 

gnaisse granítico 

FICHA No 126 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: gradação mineralógica 

CONTEXTOS: 



J 

1 Existem gradações mineralógicas a partir dos núcleos não-foliados e essencialmente 
· rpentiníticos até zonas de borda cloríticas e com uma foliação penetrativa, defmindo um 

:neamento litológico. (19-1E 53) 

2. Onde lâminas claras e escuras se alternam na praia, a unidade de sedimenatção resultante 
desses processos de fluxo apresenta uma gradação mineralógica, sendo a camada basal 
caracterizada por uma concentração de minerais acessórios pesados, tais como magnetita e 
ilmenita. (20-U 201) 

DEFINIÇÃO: Um tipo de zonação mineralógica dentro de uma rocha, isto é, os minerais 
em uma dada rocha apresentam-se concentrados em diferentes bandas ou zonas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

gradação que reúne os minerais (em bandas em uma rocha) 

gradação dos minerais 

gradação mineralógica 

FICHA N° 127 

N1 queVN2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: gradientes geotérmicos/geotermal 

CONTEXTOS: 

1. Os sedimentos entram rapidamente nas janelas de maturação de óleo e gás em um 
gradiente geotermal normal, simplesmente devido ao rápido afundamento a que são 
submetidos. (16-3A 252) 

2. Após a intensa deformação e granitogênese que ocorreu, aproximadamente entre 700-580 
Ma, a litosfera deve ter sido espessada pelo empilhamento advindo dos empurrões, o que, 
provavelmente, ocasionou um considerável aumento no gradiente geotérmico, decorrente do 
espessamento de camadas de rochas supracrustais enriquecidas em radioisótopos. (17-3D 245) 

3. Além disso, foram estudados nove perfis de temperatura executados em alguns dos poços 
exploratórios de água objetivando determinar taxas de filtração vertical da água através dos 
folhelhos semiconfmantes, assim como estimar outros padrões da circulação subterrânea 
usando as perturbações que o bombeamento dos poços vizinhos provocam nos gradientes 
geotérmicos naturais. (18-1 C 44) 

DEFINIÇÃO: Número de metros que se precisa descer em direção ao centro da terra para 
que a temperatura se eleve de 1 o (um grau centígrado). 



riPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: servir (para ... ) 
J{EESTRUTURAÇAO: 

gradiente que serve para indicar o aumento de temperatura em direção ao centro da terra 

gradiente de temperatura em direção ao centro da terra 

gradiente geoténnico/geotermal 

FICHAN° 128 

Nl que VI prep V2 N3 prep N2' 

Nl prep N2' 

NIN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: granito leucocrático 

CONTEXTOS: 

1. O fracionamento de uma assembléia dominada por anfibólio e feldspatos, durante a 
ascensão e posicionamento das prováveis injeções que geraram o Granito da Ramada, seguida 
de fracionamentos localizados de fases acessórias, a exemplo do preconizado por Nardi e 
Bitencourt (1989) para granitos leucocráticos muito diferenciados, pode explicar a maioria 
das feições observadas no granito. (21-3F 272) 

2. As rochas deste domínio são típicos granitos leucocráticos, com índice de cor entre 5 e 11 , 
e coloração rosada com leves tons de cinza. (18-4F 427) 

3. Em Icosinho, a rocha original é um granito leucocrático; os pegmatitos são de pequeno 
porte, zonados ou não, com associações de ortoclásio (ou microclínio ), albita, muscovita, 
fluorita, berilo e tantalita (Marinho 1967). (21 -1 D 35) 

DEFINIÇÃO: Granito de cores predominantemente claras, isto é, composto por minerais 
leucocráticos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

gfanito que exibe coloração clara 

gfanjto de coloração clara 

granito leucocrático 

FICIIA No 129 

N1 queVN2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

l.JNIDADE TERMINOLÓGICA: granulação fma 

---------------------



( 

coNTEXTOS: 

1 
São rochas foliadas, de granulação fina, com coloração verde-escura, constituídas 

principalmente por clorita. ( 19-1 B 56) 

2 
A redescrição detalhada dos furos de sondagem executados pela CPRM e arquivados na 

r~oteca do 4° Distrito do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), no Recife, 
~sim como das trincheiras ainda acessíveis, numa abordagem macroscópica permite 
distinguir basicamente quatro grupos de tipos litológicos como componentes das lentes 
roáfico-ultramáficas: anfibolitos escuros, holomelanocráticos, de granulação fina; tremolitos 
com variáveis proporções de porfiroclastos de piroxênio, a piroxenitos; clorititos gradando 
para os dois tipos anteriores; e gnaisses anfibolíticos bandados com alternância milimétrica a 
centimétrica entre melanossomas dos três tipos anteriores e leucossoma rico em plagioclásio. 

(20-U 112) 

3. As rochas mais antigas são representadas por gnaisses leucocráticos, de granulação fina, 
fracamente foliados e bandados, de composição tonalítica, fácies anfibolito médio, idades 
radiométricas Rb-Sr em tomo de 2,9 Ga (Tassinari & Montalvão 1980, Montalvão 1986) e 
injetados de diques de diabásio metamorftzados, como no Bloco do Caiamar (Fig. 1). (19-3A 

283) 

DEFINIÇÃO: Pela norma C.I.P.W., granulometria fma é aquela cujos componentes 
possuem diâmetro menor que 1 mm. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

granulação que exibe grãos de até 1 mm 

granulação de grãos de até 1 mm 

granulação fma 

FICHAN° 130 

Nl queVN2' 

N1 prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: granulação grossa 

CONTEXTOS: 

1. Na porção média, as rochas compreendem intercalações de folhelhos sílticos cinzentos, 
arenitos de granulação grossa e termos conglomeráticos. (16-2F 187) 

2. Em alguns locais ocorrem migmatitos do tipo metatexítico, mostrando estruturas dobradas 
complexas e estruturas agmatíticas, nas quais blocos angulosos de composição anfibolítica são 
envoltos por massas graníticas róseas de granulação grossa (Faria et a/. 1975). (15-1A 04) 



Os tremolita-actinolititos são verdes a amarelados, de granulação grossa a média, com 
3·xtUJ1! nematoblástica, dada pela orientação subparalela de anfibólio, cujos cristais formam, 
;r vezes, feixes discordantes. (19-1B 56) · 

oEFJNlÇÃO: Pela norma C.I.P.W., granulometria fma é aquela cujos componentes 
possuem diâmetro maior que 5mm. 

riPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

granulação que exibe grãos de 10-30mm 

granulação de grãos de 1 0-3 Omm 

granulação grossa 

FICHA No 131 

Nl que VN2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: granulometria fma 

CONTEXTOS: 

1. A Formação Galho do Miguel é representada por uma seqüência monótona de quartzitos 
puros, esbranquiçados, de granulometria fina e boa seleção. (20-U 182) 

2. Os arenitos, de cor vermelha, marrom ou amarelo esbranquiçado, possuem granulometria 
fina e formam camadas, em geral levemente onduladas, de espessura centimétrica, que 
exibem laminação cruzada. (15-2B 104) 

DEFINIÇÃO: Ver granulação fina. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

gi"anulometria que exibe grãos fmos 

gi'anulometria de grãos fmos 

gi"anulometria fma 

FICHA No 132 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

NIN2 

liNmADE TERMINOLÓGICA: grau de intemperismo 



coNTEXTOS: 

São rochas de coloração característica verde-garrafa, fmamente laminadas, com 
1· daJllento rítmico evidenciado pela variação brusca de tons verdes e amarelados decorrentes 
:Ograu de intemperismo (Foto 1) (17-3C 226). 

2 o forte grau de intemperismo dos sedimentos e a escassez de bons afloramentos 
dificultam uma análise mais pormenorizada do sistema deposicional da Formação Piriá (15-

2B 107). 

3. Ele tem sido empreagado, com grande sucesso, na caracterização do substrato de eixos de 
barragens (Dutta 1884, Hatherly & Neville 1986), fornecendo informações úteis sobre a 
distribuição de propriedades físicas das rochas (elasticidade, densidade e porosidade) e sobre 
suas condições geológicas (composição litológica, grau de intemperismo, fraturamento, etc.) 
(19-2L 248). 

DEFINIÇÃO: Intemperismo é o processo de destruição química e/ou física e/ou biológica 
das rochas, ativo na interface atmosfera/litosfera. Grau de intemperismo é o registro da 
intensidade deste processo em determinada rocha. 

TIPOLOGIA: N + de + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

grau que serve para registrar os processos de decomposição fisica e qulmica dos minerais das rochas quando expostas às intempmes 

Nl que V I prep V2 N3 prep N2' 

grau de registro do intemperismo Nl prep N4 prep N2 

grau de intemperismo Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: grau de metamorfismo 

CONTEXTOS: 

1. Essas condições permanecem por longo período, durante o qual a intensa subsidência do 
assoalho da bacia é compensada pelo aporte de areias imaturas derivadas dos terrenos de 
baixo grau de metamorfismo da Faixa Sergipana a norte e das rochas plutônicas do Cráton 
do São Francisco do Sul (19-3G 346). 

2. As olivinas vulcânicas tendem a ser preservadas somente em terrenos de baixo grau de 
metamorfismo, raramente ultrapassando o fácies xistos verdes médio (zona da biotita) (17-3J 
302). 

3. Por exemplo, uma origem detrítica ou vulcânica para a biotita e paras os feldspatos 
P<>tássicos é compulsória, pois o grau de metamorfasmo atingido não foi suficiente para que 
eles se formassem durante este evento (14-lD 33). 

1 



pEFINIÇÃO: Registro da intensidade da atuação do metamorfismo sobre determinada 

litologia. 

rJPOLOGIA: N + de+ N 

VERBO RELACIO~AL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇAO: 

grau que serve para registrar transformações metamórficas 

grau de tranSformações metamórficas 

grau de metamorfismo 

FICHAN° 134 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: grau metamórfico 

CONTEXTOS: 

Nl que VI prep V2 N3 N2' 

Nl prep N3 N2' 

Nl prep N2 

1. Seqüências vulcano-sedimentares arqueanas, polideformadas, de baixo grau metamórfico 
e do tipo greenstone belt da região de Crixás, Estado de Goiás, ocorrem em três faixas 
lineares, subparalelas, com cerca de 40 Km de comprimento e 6 de largura, orientações 
submeridianas separadas por blocos de gnaisses tonalíticos ou granodioríticos, conforme 
mostra a figura 1 (19-3A 283). 

2. Estas pequenas manchas vulcano-sedimentares, isoladas, apresentam-se normalmente com 
alto grau metamórfico, sem contudo mostrar eventuais efeitos de intrusão com os corpos 
siálicos (17-3A 211). 

3. Isso mostra que a composição do plagioclásio formado em cada paragênese depende não só 
do grau metamórfico mas também da composição da rocha (18-2A 119). 

DEFINIÇÃO: O metamorfismo pode ocorrer com maior ou menor intensidade em função 
das temperaturas e pressões a que a rocha é submetida, o que, até certo ponto, é função 
também das profundidades em que o fenômeno ocorre. Pode-se distinguir diferentes graus 
de metamorfismo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

&rau que serve para registrar transformações metamórficas 

&rau de transformações metamórficas 

&rau metamórfico 

Nl que Vl prep V2 N3 N2' 

Nl prep N3 N2 

Nl prepN2 

105 



FICIIA N~ 135 

IJNIDADE TERMINOLÓGICA: história deformacional 

coNTEXTOS: 

1 
Ademais, enquanto as seqüências sedimentares das porções superiores dos greenstones da 

~gião mostram evidências de terem sido deformadas juntamente com as porções 
roetavulcânicas inferiores de estágio de rifte, a seqüência Morro Escuro registra uma história 
deformacional distinta da observada no greenstone de Guarinos (19-3A 289). 

2. As estruturas presentes na zona de cisalhamento Tauá registram uma prolongada história 
deformacional (21-20 170). 

3. As rochas apresentam grau metamórfico na facies xisto verde e o padrão grosseiramente 
quadrangular das serras que delimitam a região resulta de uma complexa história 
deformacional (21-2E 138). 

DEFINIÇÃO: Descrição da evolução geológica de uma determinada região ou litotipo 
enfatizando os processos deformacionais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

história que serve para descrever os processos de deformação 

história de deformação 

história defonnacional 

FICHA No 136 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: história deposicional 

CONTEXTOS: 

Nl que Vl prep V2 N3 prep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

1. A presença de grãos com cores variadas branca, preta ou marrom, ou combinações dessas 
cores, depende da história deposicional do sedimento e da estrutura do grão (19-1H 91). 

2. Com o intuito de minorar essa situação e interpretar a história deposicional da Formação 
Rio do Rasto, realizaram-se estudos ao longo de 11 estradas em sua faixa de afloramentos, 
localizadas entre o norte do Estado do Paraná e o norte de Santa Catarina (Rohn 1988) (19-
4G 486). 

DEFINIÇÃO: Descrição do provável sistema deposicional de determinada bacia ou 
sedimento. 



rJYOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: servir (para ... ) 

REESTRUTURAÇAO: 

história que serve para descrever os processos de deposição 

história de deposição 

história deposiciooal 

FICHA No 137 

UNIDADE TERMINOLÓGIC~: história geológica 

coNTEXTOS: 

Nl que VI prep V2 N3 prep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

1. Embora os dados geológicos e geoquímicos coligidos nessas regiões apontem para a 
conclusão enunciada, são necessários estudos mais profundos sobre as rochas metavulcânicas 
da Seqüência de Juscelândia (e correlatas) e de suas relações com o Complexo de Barro Alto 
(e correlatos), para esclarecer com maior exatidão a evolução magmática e tectônica ocorrida 
durante a história geológica do Maciço Mediano de Goiás. (21-3B 222) 

2. Uma unidade litoestratigráfica deve ser definida através de suas características litológicas, 
desprezando-se considerações ligadas à história geológica ou à sua paleontologia. (16-4C 

373) 

3. Datações radiométricas efetuadas em rochas do maciço e adjacências indicam um história 
geológica complexa (Matsui et a/. 1976, Girardi et a/. 1978). (19-2H 225) 

DEFINIÇÃO: Descreve os processos geológicos de uma dada região ou litotipo em termos 
gerais (geológicos). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

história que serve para descrever os processos geológicos 

história dos processos geológicos 

história geológica 

FICHA No 138 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: história metamórfica 

Nl que VI prep V2 N3 N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 
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coNTEXTOS: 

1. As relações texturais observadas entre os óxidos e ferro e titânio de Surubim registram a 
camplexidade da história met.amórfica e dos fenômenos de resfriamento subsólido, a partir 
do pico do metamorfismo granulítico. (18-2E 160) 

2. Procurando entrelaçar a história metamórfica na área com os principais eventos de 
deformação, foi feito um resumo na Tab. 1 para a seqüência de fenômenos descritos nos itens 
anteriores. (14-2C(06/14) 107) 

DEFINIÇÃO: Descreve os processos geológicos de uma dada região ou litotipo em termos 
da evolução metamórfica. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

história que serve para descrever os processos de metamorfismo 

história dos processos metamórficos 

história metamórfica 

FICHA N° 139 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: idade isocrônica 

CONTEXTOS: 

Nl que VI prep v2 N3 prep N2' 

Nl prepN3 N2 

NIN2 

1. As idades isocrônicas foram calculadas utilizando-se o programa proposto por Williamson 
(1968). (14-lD 030) 

2. Villas (1982) mostrou que está impresso neste corpo [Granitóide Ney Peixoto] uma tênue 
foliação metamórfica bem como apresentou idade isocrônica Rb/Sr de 521±41 Ma, com 
razão inicial de 0,7076± 0,029 para o mesmo. (18-4F 426) 

3. Tassinari et a/. (1981) apresentam um quadro geocronológico da região centro-oeste, no 
qual, com o uso de idades isocrônicas Rb/Sr, delineam tentativamente províncias 
geocronológicas arqueanas, transamozônicas, uruaçuanas e brasilianas. (15-1A 04) 

DEFINIÇÃO: Idade de rocha obtida através de uma isócrona (reta que une pontos 
representativos de rochas cogenéticas), em um diagrama isocrônico. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBo RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

1 



rve para descrever diagramas isocrônicos 
·cJsdt que se 
1 diagramas isocrônicos 
jdade de 

·-""rõnica jdade J;>V"' 

FJCJIJ\ :W 140 

Nl que VI prep V2 N3 N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 

tJNIDADE TERMINOLÓGICA: idade radiométrica 

coNTEXTOS: 

1
. Essas idades devem ser encaradas com reservas, de vez que granitóides e gnaisses de 

algumas áreas vêm apresentando idade radiométrica proterozóica superior (Tassinari et ai. 

1981, Pimentel et a/. 1985). (20-U 35) 

2. A origem biogênicas 'dessas estruturas, bem como seu valor geocronológico foram 
evidenciados a partir de descrições sistemáticas e comparações com idades radiométricas 
(Komaretal. 1965, Krylov 1967, Raaben 1969). (14-2A 87) 

3. As rochas mais antigas são representadas por gnaisses leucocráticos, de granulação fma, 
fracamente foliados e bandados, de composição tonalítica, fácies anfibolito médio, idades 
radiométricas Rb-Sr em tomo de 2,9 Ga (Tassinari & Montalvão 1980, Montalvão 1986) e 
injetados de diques de diabásio metamorfizados, como no Bloco do Caiamar (Fig. 1). (19-3A 
283} 

DEFINIÇÃO: Idade obtida através de métodos radiométricos, isto é, métodos de datação 
que utilizam princípios básicos da radioatividade tais como Rb/Sr, Sm/Nd, etc. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

idade que serve para descrever métodos radiométricos 

idade de métodos radiométricos 

idade radiométrica 

FICHA No 141 

Nl que VI prep V2 N3 N2 

Nl prpN3 N2 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: intemperismo químico 

CONTEXTOS: 

I. Desses fenômenos resultaram principahnente a cloritização e oxidação com intenso 
intemperismo quimico superposto. (17-3C 229) 



2 
Na Região Norte do Brasil, o clima tropical reinante favorece o intemperismo químico das 
~bas e dá origem, geralmente, a espessas camadas de solo que dificultam a obtenção de 
~0rmações geológicas durante a execução de trabalhos de mapeamento e prospecção. (15-3G 

241) 

3. Essa forma de intemperismo químico é claramente observada tanto em rochas graníticas 
do embasamento cristalino como nas rochas vulcânicas e prossegue nos próprios blocos que 
constituem o conglomerado (Foto 1). (19-1B 19) 

DEFINIÇÃO: Intemperismo onde o processo dominante dá-se através de reações químicas, 
isto é, quando o equilíbrio do conjunto de átomos que constituem os minerais é rompido 
conduzindo o mineral a arranjos mais estáveis em novas condições ambientais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: processar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

intemperismo que se processa através de reações químicas 

intemperismo de reações químicas 

intemperismo químico 

FICHA N° 142 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: intervalo estratigráfico 

CONTEXTOS: 

Nl que Vrerprep N3 N2 

Nl prepN3 N2 

N1N2 

1. Quando as velocidades de sedimentação são extremamente lentas, pode ocorrer o caso de 
fósseis de diferentes idades e características e de diferentes ambientes estarem misturados ou 
intimamente associados em um intervalo estratigráfico muito delgado (16-4C 385). 

2. Considerou-se conveniente eleger ess subzona pela grande diversidade em espéscies em um 
intervalo estratigráfico relativamente pequeno, havendo extraordinária coincidência entre os 
níveis de ocorrência das espécies mais raras, que não foram encontradas em outras porções da 
fonnação (19-4G 491). 

DEFINIÇÃO: Intervalo relativo à idade de determinada associação de rochas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compreender 
REESTRUTURAÇÃO: 

intervalo que compreende a idade de um conjunto de rochas 

intervalo de um conjunto de rochas 

Nl que V N3 prep N2' 

N l prep N2' 



itltervalo estratigráfico Nl N2 

FICIIA No 143 

(JNIDADE TERMINOLÓGICA: intervalo granulométrico 

coNTEXTOS: 

1. No conjunto, mostram pequenas variações, geralmente oscilações para intervalos 
granulométricos próximos (15-4G 323). 

2. Os resultados acima expostos complementam os obtidos por Folk & Ward (1957) e nos 
levam a afirmar que as relações entre parâmetros granulométricos são válidas para dados 
intervalos granulométricos (16-2C 161). 

DEFINIÇÃO: Intervalo englobando classes granulométricas de rochas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: defmir 
REESTRUTURAÇÃO: 

intervalo que defme o tamanho dos grãos de um sedimento 

intervalo dos grãos de um sedimento 

intervalo granulométrico 

FICHA N° 144 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: intrusão granítica 

CONTEXTOS: 

N1 que V N3 prep N2' 

N1 prepN2' 

N1N2 

1. Os estudos estruturais efetuados por Abreu (1978) nas estruturas Xambioá e Lontra 
possibilitartam que ele as considerasse como geradas por intrusões granfticas ainda 
encobertas. (15-40 308) 

2. Este grupo repousa essencialmente sobre litologias do assim chamado "Complexo 
Granulítico de Santa Catarina" (Hartmann et ai. 1979, Silva & Dias 1981a e b), comportando
se, apesar de perturbado por dobras, falhas e intrusões granfticas, como uma grande estrutura 
monoclinal inclinada para SE. (14-10 030) 

3. A formação dos pegmatitos é relacionada a um evento geológico de 550 Ma, associado às 
intrusões granfticas. (21-10 35) 

DEFINIÇÃO: Intrusão formada por material de composição granítica. 



rJPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

intrUSão que contém granito 

intrUSão de granito 

intrusão granítica 

FICHA N° 145 

N1 queVN2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: laminação (interna) plano-paralela 

CONTEXTOS: 

1. As micromarcas onduladas coletadas (Foto 3) cobrem a superficie de duas placas de siltito, 
de cor cinza-claro, que apresentam uma laminação interna plano-paralela. (15-2B 104) 

2. O afloramento é constituído por um folhelho com laminação plano-paralela, variegado 
(cores verde e castanho-avermelhada), fossilífero, que ocorria sob a forma de um pequeno 
morro de menos de 5 m de altura, hoje totalmente arrasado em virtude do seu uso como 
matéria-prima para Cerâmica Bom Jesus instalada em suas imediações. (19-1B 21) 

DEFINIÇÃO: Laminação constituída por leitos que possuem espessura individual 
correspondente ao diâmetro de alguns grãos e a laminação pode ser determinada pela 
alternância de horizontes com diferentes granulações ou conteúdo diferencial de minerais 
pesados, ou ambos. Cada lâmina dispõe-se sobre a outra paralelamente ao leito de deposição 
mostrando uma disposição plano-paralela. Ocorre notadamente em lagos periglaciais, 
ambientes lacustres de vários climas, planícies de inundação e intermarés. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBo RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

1arninação que exibe lâminas planas e paralelas 

larn.inação de lâminas planas e paralelas 

larnm ação plano-paralelas 

FicliA No 146 

lJNJnADE TERMINOLÓGICA: lente de arenito 

Nl queVN2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

11 



coNTEXTOS: 

L como conseqüência da evolução da Bacia Recôncavo-Tucano, no grupo seguinte, Santo 
}\lllato, hã deposição predominante de sedimentos fmos, folhelhos calcíferos com lentes de 
arenitos e raras intercalações de calcário representando predominância de subsidência com 
desenvolvimento de lagos relativamente profundos, com freqüente desenvolvimento de 
condições redutoras que lateralmente passam a condições oxidantes. (16-4C 379) 

2. Alguns estudos hidrogeológicos conduzidos em ãreas de ocorrência da Formação São 
Sebastião (Lima & Ribeiro 1982, Oliveira & Lima 1986) têm mostrado que esta formação 
corresponde a uma sucessão vertical de camadas e lentes de arenito e de folhelhos 
interestratificados, que é freqüentemente secionada por sistemas escalonados de falhas 
gravitacionais. (18-1 C 43) 

DEFINIÇÃO: Camada ou depósito sedimentar com formato lenticular formado por areia 
litificada (=arenito). 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

lente que contém arenito 

lente de arenito 

FICHA No 147 

N1 que VN2 

N1 prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: leque aluvial 

CONTEXTOS: 

1. No flanco nordeste ocorrem conglomerados basais constituídos de seixos e matacões de 
quartzo, quartzito e ocasionalmente rochas ígneas e metamórficas, discordantes sobre o Pré
Cambriano. Estas litologias sugerem depósitos de cabeceiras de leques aluviais. (16-2F 193) 

2. No Plioceno, ocorreu sedimentação da Formação Barreiras sob condições de clima semi
árido sujeito a chuvas concentradas e torrenciais, que deu origem a depósitos de leques 
aluviais coalescentes que, conforme Ghignone (1979), entulharam extenso trecho da costa 
brasileira. (15-4A 282) 

3. O fóssil identificado neste afloramento foi o peixe de ãgua doce Dip/omystus /ongicostatus 
(Amaral & Menor 1979), caracterizando um ambiente lacustre, para onde avançava a cunha de 
elásticos grossos das fãcies de leque aluvialjã apresentadas. (19-1B 21) 

DEFINIÇÃO: Depósito sedimentar constituído de sedimentos detríticos grosseiros e 
pobremente selecionados, típicos de regiões montanhosas. Mostram a forma típica de leques 
pois desenvolvem-se no sopé de regiões montanhosas. 



rJPOLOGlA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

Jeque que exibe depósito sedimentar de regiões montanhosas 

)eque de depósito sedimentar de regiões montanhosas 

)eque aluvial 

FICHA No 148 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: lineação de estiramento 

CONTEXTOS: 

1. Uma lineação de estiramento é usualmente observada e, em alguns locais, uma trama L é 
melhor desenvolvida que a trama planar S. (21-20 164) 

2. Ao longo da zona transcorrente principal a lineação de estiramento orienta-se na direção 
WNW-ESE e mergulha suavemente para ESE, sugerindo que essa zona também incorpora 
uma componente de mergulho normal. (20-U 236) 

3. Dentre elas merecem destaque a foliação milonítica, estatisticamente tombada para NW, e 
as lineações de estiramento e mineral com baixos valores de mergulho, orientadas NE-SW. 
(18-4F 424) 

DEFINIÇÃO: Estrutura penetrativa linear gerada por estiramento de minerais, agregados 
minerais ou qualquer outro elemento constituinte da fábrica da rocha. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

lineação que exibe estiramento de minerais 

lineação de estiramento de minerais 

lineação de estiramento 

FICHA No 149 

N1 que VN2 prep N3 

N1 prep N2 prep N3 

N1 prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: magmatismo granítico 

CONTEXTOS: 



Os dados geocronológicos apresentados evidenciam a importância do magmatismo 
1 ~ofrico relacionado ao Ciclo Brasiliano na região de Arenópoiis-Piranhas, no sudoeste dt: 

~oiás· (15-1 A 07) 

2 o magmatismo granftico assume afinidade shoshonítica por volta de 640 Ma, 
~presentada pelas rochas constituintes dos núcleos dos Complexos de Lavras do Sul e Santa 
Rita. que não apresentam evidência de deformação dúctil ou metamorfismo regional. (21-3F 

266) 

DEFINIÇÃO: Existem dois tipos fundamentais de magmatismo (desenvolvimento e 
movimento do magma): magmatismo granítico e magmatismo basáltico. O primeiro forma 
95% das rochas intrusivas e plutônicas. Diz-se que o magmatismo granítico está sempre 
relacionado a áreas em que houve formação de extensas montanhas (Andes, Alpes), zonas 
em que a crosta sofreu fenômenos de compressão, dobramento e afundamento, com 
evidências de que esse magma é produzido por fusão parcial de rochas preexistentes sob 
profundidade da ordem de 7 a 75 Km. Nessas regiões, as rochas originadas ocorrem sob a 
fonna de corpos intrusivos muito grandes, intimamente relacionados com as cadeias de 
montanhas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar 
REESTRUTURAÇÃO: 

magmatismo que origina granito 

magmatismo de granito 

magmatismo granítico 

FICHA N° 150 

Nl que VN2' 

N1 prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: manto de Íntemperismo 

CONTEXTOS: 

1. Isto mostra que os altos teores em cobre no manto de intemperismo estão diretamente 
relacionados ao processo da alteração supérgena, contrariamente ao que acontece em outras 
jazidas sulfetadas com recobrimento ferralítico, em que a maior parte do cobre é lixiviado 
(Parisot & Melfi 1983). (15-4C 299) 

2. Moura (1982) apresentou resultados sobre a vinculação de propriedades químicas dos 
horizontes superficiais de solos com o substrato litológico para a área de cobre do Pojuca, 
apesar do intenso manto de intemperismo. (19-4A 432) 

DEFINIÇÃO: Camada de material solto que cobre a superflcie do globo, repousando sobre 
as rochas, acúmulo de vegetação, areias sopradas pelo vento, depósitos glaciários, etc. 
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tifOLOGIA: N + prep + N 

BASE: manto 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

[1181ltO que se localiza sobre a superficie do globo (produto de intemperismo) 

[1181ltO da superficie do globo (produto de intemperismo) 

Jl)81ltO de intemperismo 

FICHAN° 151 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: mapa geológico 

CONTEXTOS: 

N 1 que V rer prep N3 

Nl prepN3 

Nl prepN2 

1. O mapa geológico do complexo, segundo Girardi & Kurat (1982), é mostrado na figura 
1.(19-2H 225) 

2. Na realidade, embora o prospector não possa, obviamente, prescindir de uma boa base 
geológica, a qualidade das informações básicas e, particularmente, sobre as mineralizações é 
nonnalmente deficiente nos mapas geológicos, awnentando os já elevados riscos de uma 
pesquisa mineral, pois estes em geral não são elaborados visando o aproveitamento imediato 
dos recursos minerais. (17-3H 283) 

3. Na interpretação do dendograma, a delimitação dos diversos agrupamentos foi baseada não 
apenas nos valores dos coeficientes de distância mas também foi considerada a distribuição 
dos elementos amostrais no mapa geológico. (15-30 243) 

DEFINIÇÃO: Mapa que registra as características geológicas de determinada região. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

mapa que serve para registrar dados relativos à geologia 

mapa de dados relativos à geologia 

mapa geológico 

FICHAN° 152 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: mapeamento geológico 

N1 que VI prep V2 N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 



co~EXTOS: 

1 
]'Jos mapeamentos geológicos realizados nas áreas de fluorita (região de Rio dos Bugres, 

Jti
0 

s ravo e Rio do Ouro) localizadas próximas ao paralelo 280S (Fig. 1 ), verificou-se que as 
rincipais jazidas se encontram alinhadas e intercaladas com inúmeros afloramentos de falhas 
~drOtermalizadas e silicificadas com indícios de mineralização. (19-20 207) 

2
. A existência de seqüências vulcano-sedimentares na região sudes~e do Estado do Ceará é 

referida por Braga & Mendonça (1984), quando reconheceram, durante a execução do 

101
peamento geológico na escala 1:100:000 da folha SB.24-Z-A-I (Orós), litotipos 

metavulcânicos a subvulcânicos associados a metassedimentos. (17-3C 225) 

3. Neste trabalho é realizada uma avaliação da aplicação do tratamento estatístico 
multivariante de dados geoquímicos de solos como uma técnica auxiliar ao mapeamento 
geológico em áreas tropicais. (15-30 241) 

DEFINIÇÃO: Ato de mapear a geologia de determinada região. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

mapeamento que serve para registrar os dados relativos à geologia 

mapeamento de geologia 

mapeamento geológico 

FICHA No 153 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: marcas de onda/onduladas(?) 

CONTEXTOS: 

Nl que VI prep V2 N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

I. As ardósias basais possuem estruturas sedimentares, tais como: marcas de onda simétricas, 
constituídas a partir de microdunas de dolosparita fibrosa (comprimento de onda de 1 em e 
amplitude milimétrica) e que indicam uma direção de corrente subperpendicular às zonas 
isópicas; associadas às marcas de onda encontram-se também figuras de syanaerisis, 
pseudomorfos de cristais cúbicos com forma piramidal inversa (saltcasts) na superficie 
superior das placas. (14-2A 087) 

2. As marcas onduladas têm sempre chamado a atenção de sedimentólogos e por isso têm 
sido objeto de muitos estudos visando desvendar a dinâmica de sua formação e a implicação 
ambiental de seus vários tipos (Allen 1968, Harms et ai. 1982, Reineck & Singh 1980, Sarkar 
1981, Tanner 1967). (15-2B 103) 
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pEFJNIÇÃO: Marcas onduladas(= de onda) são definidas como ondulações que aparecem 
as superficies de areias fmas depositadas por correntes de tração sob condições de regime 
~e flUXO inferior. 

tJPOLOGIA: N + prep +N/ N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: exibir 
}tl:ESTRUTURAÇAO: 

marca que exibe ondulações 

marca de ondulações 

marca de onda/ondulada 

FICHA No 154 

Nl queVN2' 

N1 prep N2' 

N1 prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: margem continental 

CONTEXTOS: 

1. As unidades tectônicas que constituem região emersa e da margem continental no 
Nordeste Oriental têm sido separadas, para fms de descrição, em termos de áreas de 
embasamento e de cobertura. (19-3D 311) 

2. Em episódio regressivos ou em áreas onde o perfil de equiHbrio da margem continental 
tenha sido reconstituído, a dispersão dos terrigenos é normal. (17-3L 309) 

3. A maioria dos rodingitos descritos em todo o mundo encontram-se associados a 
serpentinitos pertencentes a complexos oftolíticos, que representam porções da crosta 
oceânica e do manto tectonicamente transportadas e incorporadas a regiões orogênicas das 
margens continentais. (19-2H 235) 

DEFINIÇÃO: Extensão submarina dos continentes que se confma com o fundo oceânico. A 
margem continental compõe-se de: plataforma continental e sopé continental. O fundo 
oceânico apresenta: dorsais oceânicas, fossas oceânicas e planície abissal. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

margem que se localiza no limite do mar com o continente 

margem do continente 

margem continental 

FICHA No 155 

Nl que V rer prep N3 prep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 



tJNIDADE TERMINOLÓGICA: matriz granobiástica 

coNTEXTOS: 

1. As rochas gabróides e os metapiroxenitos preservam cristais cúmulos reliquiares de orto e 
clinopiroxênio, com lamelas de recristalização, imersos em matriz granoblástica, textura 
atribuível a reequilíbrio subsólido a lento resfriamento ou metamorfismo de alto grau. (19- 2H 

225) 

2. É fácil imaginar o efeito produzido na matriz granoblástica adjacente a um megacristal de 
plagioclásio totalmente substituído por K-feldspato, considerando a elevada pressão de 
confmamento reinante. (17-3E 256) 

3. Este são destacados pela presença de porfrroclastos de microclínio, plagioclásio, anfibólio, 
e algum quartzo deformado, envolvidos por uma matriz granoblástica de granulação mais 
fina (Fig. 4), composta principalmente por cristais de quartzo pouco orientados e localmente 
estirados. (18-4F 427) 

DEFINIÇÃO: Massa cristalina ou vítrea de rochas porfrríticas cuja textura é granoblástica 
(os minerais não apresentam orientação preferencial dimensional). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

matriz que exibe textura granoblástica 

matriz de textura granoblástica 

matriz granoblástica 

FICHAN° 156 

Nl que VN3 N2 

Nl prep N2 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: metamorfismo de contato 

CONTEXTOS: 

1. Conseqüentemente, os dados obtidos para o homfels Totoró indicam: 
a. As temperaturas obtidas, usando-se a composição química do núcleo da granada, refletem 
condições do metamorfismo regional que não atingiram o equilíbrio químico durante o 
metamorfismo de contato (19-3E 327). 

2. Os dados disponíveis permitem supor que a unidade evoluiu a partir de intrusões graníticas, 
cujo emplacement se deu provavelmente em fase sin a tarditectônica ao desenvolvimento das 
seqüências vulcano-sedimentares, gerando metamorfiSmo de contato e preservando em seu 
seio encraves das supracrustais (1 7-3C 237). 



3. :Na região estudaàa, as rochas do Grupo São Roque foram afetadas por metamorfismo 
regional, bem como metamorfiSmo de contato de âmbito restrito (14-2C 107). 

DEFINIÇÃO: Metamorfismo verificado na vizinhança de grandes massas ígneas intrusivas 
e efetuado em condições térmicas menos enérgicas que no pirometamorfismo (alterações sob 
temperaturas elevadas).(Leinz) 
Desenvolve-se ao redor de corpos ígneos intrusivos (como batólitos), que cedem parte de sua 
energia térmica às rochas vizinhas encaixantes. Em conseqüência, as rochas assim 
metamorfisadas apresentam-se em auréolas envolvendo o corpo ígneo. 

TIPOLOGIA: N + de+ N 

VERBO RELACIONAL: processar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

metamorfismo que se processa na vizinhança de grandes massas igneas intrusivas 

metamorfismo na vizinhança de grandes massas igneas intrusivas 

metamorfismo de contato 

FICHA No 157 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: metamorfismo progressivo 

CONTEXTOS: 

Nlque V,.rprep N2' prep N3 

Nl prep N2' prep N3 

Nl N2 

1. Da mesma forma os opacos, tanto sulfetos como óxidos, não normalmente intersticiais, 
amoldando-se às formas dos piroxênios e da tremolita, indicando uma recristalização durante 
o metamorfismo progressivo, mas não idiomórficos em relação à clorita, quartzo e carbonato 
(20-U 117). 

2. Da mesma forma, são bem conhecidas as texturas associadas com o crescimento de olivina 
durante o metamorfismo progressivo de serpentinitos (Oliver et al. 1972, Evans & 
Trommsdorf 1974, Collerson et al. 1976, Snoke & Calk 1978), até no Brasil (Hartmann 1982, 
Pimentel & Fuck 1986) (17-3J 302). 

3. Nos mapas regionais (Gomes et al. 1981, Cavalcante 1983), os migmatitos aparecem como 
unidade mais antiga; poré os dados de campo suportam as interpretações de Arthaud & 
Hartmann (1986) e Arthaud et al. (1988) de origem por fusão parcial dos metassedimentos 
durante metamorfismo progressivo (21-2G 162). 

DEFINIÇÃO: O estudo de zonas metamórficas ilustra um conceito muito importante no 
metamorfismo que é o do metamorfismo progressivo. Em geral, acredita-se que na maior 
Parte dos tipos de metamorfismo as rochas de grau mais alto continham antes associações 
minerais típicas de zonas de mais baixo grau, à medida que o metamorfismo avança, 
recristalizam progressivamente e têm modificada a sua mineralogia, não sendo, portanto, 
convertidas diretamente de um sedimento não metamorfisado para um xisto de alto grau. 



riPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: processar-se 
R}:ESTRUTURAÇAO: 

Illetarnorfismo que se processa progressivamente 

Illetarnorfismo de progressão 

Illetarnorfismo progressivo 

FICHA No 158 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: metamorfismo regional 

CONTEXTOS: 

Nl que V ref N2' 

N1 prepN2' 

N1N2 

1. Conseqüentemente, os dados obtidos para o hornfels Totoró indicam: 
a. As temperaturas obtidas, usando-se a composição química do núcleo da granada, refletem 
condições do metamorfiSmo regional que não atingiram o equilíbrio químico durante o 
metamorfismo de contato (19-3E 327). 

2. A análise petrográfica determinou metamorfiSmo regional da facies anfibolito com 
cataclase posterior, imposto em rocha ígnea de composição granítica (17-3C 237). 

3. Nessas faixas de cisalhamento é típico o crescimento de cianita nos litotipos aluminosos, 
orientada paralelamente ao eixo X do elipsóide de deformação, atestando sua origem em 
zonas de pressão mais elevadas, relativas ao metamorfismo dinâmico - conseqüente dos 
movimentos de empurrões e rasgamentos dentro da zona de metamorfismo regional do 
facies xisto verdes (20-U 184). 

DEFINIÇÃO: Metamorfismo que se processa nos níveis mais profundos da crosta terrestre 
e abrange extensão consideravelmente grande. O processo desenvolve-se numa faixa de 200° 
a 1 000°C e sob pressões de 100 bars a 1 O quilobars. Desenvolve-se em regiões que sofrem 
tectonismo intensivo, i.é, compressões e dobramento de extensas áreas da crosta com 
vigências de pressões orientadas ( cisalhantes) e temperaturas muito elevadas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

metamorfismo que se localiza em regiões que sofrem tectonismo intensivo 

metamorfismo de regiões que sofrem tectonismo intensivo 

metamorfismo regional 

FICHA No 159 

Nl que Vrer prep (N2' que V2 N3) 

Nl prep (N2' que V2 N3) 

Nl N2' 



~Jl).ADE TERMINOLÓGICA: metamorfismo termal/térmico 

coNTEXTOS: 

Entretanto a literatura pertinente carece de exemplos de metamorfiSmo termal ligado a 
~s corpos [corpos máficos e ultramáficos ], a despeito da presença de magmatitos intrusivos 

terrenos factíveis daquele processo. (19-3E 323) 
elll 

2 
Atualmente, encontram-se [metabasaltos] enquadrados nas zonas (A) de metamorfismo 

~bolito de pressão moderada com paragênese a homblenda + plagioclásio + actinolita + 
opacos + quartzo e zona (C) de baixa pressão, representando as zonas de metamorfiSmo 
térmico, atestados pelos fenômenos de comubianitização. (17-3C 230) 

3. As rochas cálcio-silicáticas de Perus foram mapeadas e estudadas por Cordani et ai. (1963), 
que atribuem sua origem à ação de metamorfiSmo termal sobre calcários magnesianos 
ÍOlpuros. (14-2C 098) 

DEFINIÇÃO: Transformação em que a elevação da temperatura é fator predominante. Ver 
também metamorfismo de contato. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: processar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

metamorfismo que se processa por elevação da temperatura 

metamorfismo de elevação da temperatura 

metamorfismo térmico 

Nl que Vrerprep N3 prep N2' 

Nl prep N3 prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: minerais acessórios (detríticos) 

CONTEXTOS: 

1. Onde lâminas claras e escuras se alternam na praia, a unidade de sedimentação resultante 
desses processos de fluxo apresenta uma gradação mineralógica, sendo a camada basal 
caracterizada por uma concentração de minerais acessórios pesados, tais como magnetita e 
ilmenita. (20-U 201) 

2. Com exceção das formações ferríferas bandadas que ocorrem na cobertura vulcano
sedimentar granulitizada do Domínio Jequié-Mutuípe, todos os minerais opacos encontrados 
nas rochas da região se constituem em minerais acessórios (Tab. 1). (19-3H 364) 

3. Hierarquia: 
Art. B.3 - ( ... ) 

1 



j\ft.B.4-A formação é a unidade fundamental da classificação estratigráfica formal. 
caracteriza-se pela relativa uniformidade litológica, formando um corpo de prerencia continuo 
e roapeável em superfície e/ou subsuperficie. 

lo -( ... ) 
zo-Além da composição mineralógica, podem ser usados na definição de uma formação 
elementos suplementares, tais como, estruturas sedimentares, fósseis e minerais acessórios. 
(16-4C 373) 

DEFINIÇÃO: Minerais de importância subsidiária em uma rocha, não necessários à sua 
definição. Os minerais de uma rocha dividem-se em essenciais e acessórios. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

minerais que apresentam teor (na rocha) menor que 5% 

minerais de teor (na rocha) menor que 5% 

minerais acessórios 

FICHA N° 161 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: minerais félsicos 

CONTEXTOS: 

N1 queVN2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

1. A foliação S2 é fortemente penetrativa e grada, por vezes, a um nítido bandamento, 
caracterizado pela alternância de níveis irregulares, ora a base essencialmente de minerais 
félsicos, ora ricos em máficos. (18-2A 11 O) 

2. A xistosidade S2, propriamente dita, caracteriza-se por uma textura grano-lepidoblástica 
grossa, por lentes muito adelgaçadas de minerais félsicos e pela constante presença de 
vênulas de quartzo, ou de segregações de feldspato+clorita+quartzo na charneira de micro e 
de mesodobras; as vênulas de quartzo marcam, portanto, microdobras sem raiz que, com o 
completo desenvolvimento de S2, dão origem a lineações do tipo rods. (20-U 244) 

DEFINIÇÃO: São os minerais de cores claras como, por exemplo, o quartzo e os 
feldspatos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBo RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

minerais que exibem coloração clara Nl que VN2' 



- ----------- -------- - --- -

J1linerais de coloração clara 

J1}Íllerais félsicos 

FJCHA No 162 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNJDADE TERMINOLÓGICA: minerais máficos 

CONTEXTOS: 

1. As variações de Zr e Y [elementos traços] parecem diretamente ligadas às dos minerais 
máficos. (15-4D 306) 

2. Os minerais máficos estão representados por agregados de flogopita, titanita, epídoto e 
clorita, em meio aos quais se encontram restos de homblenda marrom e clinopiroxênio. (19-

2H 226) 

DEFINIÇÃO: Minerais que apresentam cores escuras como, por exemplo, os anfibólios e 
as olivinas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

minerais que exibem coloração escura 

minerais de coloração escura 

minerais máficos 

FICHA N° 163 

Nl que VN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: "metachert(s)" ferruginoso/ferríferos 

CONTEXTOS: 

l. Na face leste do Morro Escuro, o metachert ferruginoso da base repousa sub
horizontalmente sobre serpentinitos e formações ferríferas com mergulho de até 70° do 
greenstone da Faixa Guarinos, ao longo de uma fma zona de milonitos ou filonitos 
horizontais, suavemente dobrados segundo D2. (19-3A 288) 

2. De sudoeste para nordeste é possível constatar que as formações ferríferas fácies óxido
silicato comuns no limite SW cedem lugar a metacberts ferríferos grafitosos e sulfetados no 
centro e na extremidade nordeste, sugerindo distintas condições de deposição. (17-3A 212) 



pEFINIÇÃO: "chert" ferruginoso metamorfisado, isto é, rocha constituída à base de sflica 
amorfa depositada em ambiente de baixa alcalinidade, com impurezas ferruginosas, e 
posteriormente metamorfisada. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

•metachert" que contém ferro e quartzo (em camadas alternadas) 

•metachert" de ferro e quartzo (em camadas alternadas) 

"metachert" ferruginoso 

FICHA No 164 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nível arenoso 

CONTEXTOS: 

NI que VN2' 

NI prepN2' 

Nl N2 

1. Tais estudos evidenciaram também a presença de variações de qualidade da água entre 
diferentes níveis arenosos, assim como levantaram a possibilidade da interconexão hidráulica 
do fluxo entre os várias arenitos, tanto verticalmente, através de folhetos semipermeáveis, 
como lateralmente, através de superfícies ou zonas de falhamento (18-l C 43). 

2. A sondagem SE-12 indica, sob a camada de solo argiloso, a existência de um nfvel arenoso 
representado pela camada geoelétrica de 80 m de resistividade, que se estende até 35 m de 
profundidade ( 16-2E 181 ). 

DEFINIÇÃO: Nível, dentro de uma seqüência (ou camada) de rochas sedimentares, 
representado por areias. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

nivel que contém areia 

nível de areia 

nível arenoso 

FlClJA No 165 

Nl que VN2' 

Nl prep N2' 

NIN2 

'UNIDADE TERMINOLÓGICA: níveis conglomeráticos 

CONTEXTOS: 

, 



------- ---------------------------------

- -- ------------------~----.... ... 
pEFINIÇÃO: "chert" ferruginoso metamorfisado, isto é, rocha constituída à base de sflica 
amorfa depositada em ambiente de baixa alcalinidade, com impurezas ferruginosas, e 
posteriormente metamorfisada. 

tiPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

•metachert" que contém ferro e quartzo (em camadas alternadas) 

•metachert" de ferro e quartzo (em camadas alternadas) 

"metachert" ferruginoso 

FICHA No 164 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nível arenoso 

CONTEXTOS: 

Nl que VN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

l. Tais estudos evidenciaram também a presença de variações de qualidade da água entre 
diferentes niveis arenosos, assim como levantaram a possibilidade da interconexão hidráulica 
do fluxo entre os várias arenitos, tanto verticalmente, através de folhetos semipermeáveis, 
como lateralmente, através de superflcies ou zonas de falhamento (18-1 C 43). 

2. A sondagem SE-12 indica, sob a camada de solo argiloso, a existência de um nfvel arenoso 
representado pela camada geoelétrica de 80 m de resistividade, que se estende até 35 m de 
profundidade ( 16-2E 181 ). 

DEFINIÇÃO: Nível, dentro de uma seqUência (ou camada) de rochas sedimentares, 
representado por areias. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

nível que contém areia 

nível de areia 

nível arenoso 

N1 que VN2' 

N1 prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: níveis conglomeráticos 

CONTEXTOS: 



• 

EFINIÇÃO: 
11Chertu ferruginoso metamorfisado, isto é, rocha constituída à base de sílica 

D orfa depositada em ambiente de baixa alcalinidade, com impurezas ferruginosas, e 
;:teriormente metamorfisada. 

tJPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: conter 
}tl:ESTRUTURAÇAO: 

•metachert" que contém ferro e quartzo (em camadas alternadas) 

•metaehert" de ferro e quartzo (em camadas alternadas) 

•metachert" ferruginoso 

FICHA No 164 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nível arenoso 

CONTEXTOS: 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

1. Tais estudos evidenciaram também a presença de variações de qualidade da água entre 
diferentes níveis arenosos, assim como levantaram a possibilidade da interconexão hidráulica 
do fluxo entre os várias arenitos, tanto verticalmente, através de folhetos semipermeáveis, 
como lateralmente, através de superficies ou zonas de falhamento (18-1C 43). 

2. A sondagem SE-12 indica, sob a camada de solo argiloso, a existência de um nível arenoso 
representado pela camada geoelétrica de 80 m de resistividade, que se estende até 35 m de 
profundidade (16-2E 181). 

DEFINIÇÃO: Nível, dentro de uma seqüência (ou camada) de rochas sedimentares, 
representado por areias. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

nível que contém areia 

nível de areia 

nível arenoso 

FICHA No 165 

N1 que VN2' 

N1 prepN2' 

NIN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: níveis conglomeráticos 

CONTEXTOS: 



1
. A seqüência pricipal da Formação salobro é constituída por metarenitos imaturos 

IJlet.agrauvacas grossas e fmas, metarcóseos, metassiltitos, ardósias e níveis conglomeráticos 
tanto clasto como matriz suportados (19-3B 298). 

2. Na PR-151, Km 227, junto à cidade de Jaguariaíva (PR), a Formação Ponta Grossa inicia 
com mais ou menos 8 m de arenitos amarelo-claros, com estratificação cruzada e pequeno 
porte, intercalados com níveis conglomeráticos, passando gradativamente para um siltito 
aJilarelo-claro com estratificação plano-paralela. ( 16-2F 188) 

DEFINIÇÃO: São níveis, dentro de uma seqüência (ou camada) de rochas sedimentares 
(arenitos ou siltitos), representados por conglomerados. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

nível que exibem conglomerado 

nível de conglomerado 

nível conglomerático 

FICHA No 166 

N1 que V N2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nível crustal 

CONTEXTOS: 

1. Autores como Coleman (1967) acreditam que o metassomatismo que acompanha 
serpentinização ocorre durante a colocação dos ultramafitos em níveis crustais (19-2H 235). 

2. ( ... )algumas hipóteses serão consideradas adiante: 
18:( ... ) 
28:( ... ) 
38

: poderiam ser corpos ultramáficos provenientes do manto, colocados em níveis crustais 
relativamente profundos nas unidades basais ou no embasamento da Faixa Araguaia, sendo 
metamorfizados, deformados e transportados tectonicamente para os níveis mais superiores, 
caracterizando também, em parte, os corpos alóctones (19-1E 61). 

3. Na tabela 3, construída a partir de Sibson (1977) e Spry (1969), é apresentado um resumo 
esquemático das principais rochas formadas pelos vários tipos de falhamentos, em diferentes 
niveis crustais, onde predomina o comportamento rúptil em superficie e plástico em 
profundidade (19-2G 213). 

DEFINIÇÃO: Nível relativo dentro da crosta terrestre. 



rJPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: localizar-se 
}{EESTRUTURAÇAO: 

nfvel (relativo) que se localiza dentro da crosta terrestre 

nível de crosta 

nível crustal 

FICHA No 167 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: pacote litológico 

CONTEXTOS: 

N1 que Vrerprep N2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

1. Observa-se também, em toda a área, certa distribuição em camadas, indicativa de que as 
diversas litologias se distribuem numa certa seqüência, com os vários tipos de granulitos, 
quartzitos, rochas cálcio-silicatadas e migmatitos cinzentos, que estiveram sob condições de 
metamorfismo de alto grau, sendo afetados por uma fase de deformação intensa, de baixo 
ângulo, que realça a estruturação bandada desse pacote litológico. (16-3G 301) 

2. Os modelos interpretados exibem um padrão de distribuição vertical de resistividade similar 
ao da figura 6, onde o pacote litológico do topo, entre a profundidade de 45 m em SE-28 e 
140m em SE-15, é dominado por folhelhos condutores contendo níveis locais mais resistivos, 
provavelmente constituídos por arenitos argilosos em função do valor de 60 ãm de suas 
resistividades. ( 16-2E 181) 

DEFINIÇÃO: Um dado conjunto de litotipos presente em uma associação, região, etc. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

pacote que reúne tipos rochosos 

pacote de tipos rochosos 

pacote litológico 

FICHAN° 168 

N1 queVN2' 

N1 prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: pacote sedimentar/de sedimentos 

CONTEXTOS: 



1. Elas [discordâncias angulares] ocorrem nos blocos com tendências ascensionais e 
equivalem, cronologicamente, a espessos pacotes sedimentares adjacentes, depositados nos 
blocos com tendências negativas. (16-3A 250) 

2. Seu substrato mergulha regionalmente para leste e, juntamente com o pacote sedimentar, 
está bastante falhado, o que compartimentou a seqüência em conjuntos de blocos estruturais. 
(16-2E 177) 

3. As principais feições estruturais da área são os sistemas de falhamentos sin e 
pósdeposcionais, que seccionaram o pacote sedimentar da bacia em conjunto de blocos com 
um alinhamento estrutural preferencial de direção NNE. (18-1C 44) 

DEFINIÇÃO: Um dado conjunto de litotipos sedimentares presente em uma associação, 
região, etc. 

TIPOLOGIA: N + Adj/ N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

pacote que contém rochas sedimentares 

pacote de rochas sedimentares 

pacote sedimentar 

FICHA N° 169 

N1 que VN3 N2 

N1 prepN3 N2 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: padrão deformacionaVde deformação 

CONTEXTOS: 

1. A reconstituição de padrões de deformação e matamorfismo em seqüências dobradas pré
Cambrianas tem-se revelado uma valiosa ferramenta para o entendimento de unidades 
geológicas complexas. (14-2C 97) 

2. Na seção seguinte, é apresentada uma discussão sobre os padrões deformacionais 
desenvolvidos na região de Abadiânia por meio de uma correlação com os padrões j á 
conhecidos. (20-U 254) 

DEFINIÇÃO: É o estilo deformacional exibido por uma determinada rocha ou associação 
litológica deformada. 

TIPOLOGIA: N + Adj/ N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 



padrão que a deformação exibe 

padrão de deformação 

padrão deformacional 

FJCHAN• 170 

N1 queN2'V 

N1 prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLóGICA: palhetas de biotita 

CONTEXTOS: 

1. No entanto, ao longo das microfraturas e nas bordas de alguns cristais, chegam a se 
desenvolver pequenas palhetas de biotita verde e cristais de epídoto, que resultam da 
tranSformação da homblenda. (18-4F 428) 

2. Pode-se citar, por exemplo, existência de simplectitos de Anf+Qzo ao redor de piroxênios 
(Foto 7); simplectitos de Bi+Qzo nas bordas de ortopiroxênios e opacos; coroas de anfibólios 
verde-azulados na periferia de orto-piroxênios opacos; palhetas de biotitas ao redor de 
minerais opacos; minúsculos cristais de microclínio e plagioclásio em contato com 
mesopertitas e plagioclásio antipertítico; cristais de feldspatos potássicos com mesopertita nos 
centros e microclínio pouco pertítico nos bordos (Iyer et ai. 1984) (Foto 12); piroxênios 
alterados em clorita e bastita; e, algumas vezes, a presença de mirmequita no contato entre os 
feldspatos {Tab. 1). (19-3H 351) 

3. A foliação magmática é definida pela disposição planar de cristais tabulares de feldspatos, 
prismas de homblenda e palhetas de biotita. (21-20 169) 

DEFINIÇÃO: Relativo à forma do mineral biotita, isto é, como têm formato de lamelas ou 
folhas, são chamadas "palhetas". 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

biotita que se assemelha a palhetas 

biotita em palhetas 

palhetas de biotita 

N2 que V ref prep N1 

N2prepN1 

N1 prepN2 

llNIDADE TERMINOLÓGICA: paragêneses metamórficas 

CONTEXTOS: 



). para a proposição ora apresentada, chamaram a atenção o modo de ocorrência das 
associações litológicas dessas faixas e suas paragêneses metamórficas, aliadas a resultados 
de estudos químicos e petrográficos (alguns comparáveis aos komatiitos), por se constituírem 
em requesitos essenciais para a comparação dessas seqüências aos ambientes do tipo 
greenstone belt (17-3C 226). 

2. Conforme salientam Evans & Trommsdorf (op cit., p. 132), "( ... ) a olivina em outras 
paragêneses metamórficas (por exemplo, em associação com enstatita + clorita, antofuita ou 
cummingtonita + clorita, antigorita + clorita) e a olivina em talco-olivina xistos tende a ser 
granoblástica, e comumente muito grosseira" (17-3J 302). 

3. As paragêneses metamórficas identificadas nas seqüências vulcano-sedimentares revelam 
metamorfismo da fácies xisto verde e, localmente, fácies anfibolito (14-2B 093). 

DEFINIÇÃO: É uma associação particular de minerais metamórficos coexistentes em uma 
determinada rocha . 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

paragênese que reúne minerais metamórficos 

paragênese de minerais metamórficos 

paragênese metamórfica 

FICHAN° 172 

Nl queVN3N2 

Nl prepN3 N2 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: paragêneses minerais/mineralógica 

CONTEXTOS: 

1. As paragêneses minerais da Seqüência Morro Escuro não são diagnósticas da pressão e 
temperatura a que foram submetidas as rochas onde ocorrem (19-3A 287). 

2. A primeira hipótese pode ser descartada porque as paragêneses minerais das rochas 
regionais indicam as mesmas condições metamórficas por toda área em tomo da zona de 
cisalhamento (19-3C 307). 

3. A estabilidade das para gêneses minerais formadas durante o metamorfismo regional 
indicam que a temperatura permaneceu relativamente elevada após o pico metamórfico 
responsável pela formação dos migmatitos do "Complexo Ceará", sugerindo que o início da 
defonnação cisalhante não deve ter sido muito delongado após a estruturação dessa unidade 
(21-2G 164). 

. ' 



• . É uma associação particular de minerais coexistentes. 

vtf~ç.Ao· 
rtfOLoGIA: N + N/Adj 

RELf\CIONAL: reunir 
\'tJIJ0 1]11JRAÇÃ0: 
RttsTR 
paragênese que r~úne .minerais 

~nese de IlllDerats 
parage . . 

~ ese mifleraVmmeralógtca 
paragen 

FICB.A No 173 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNJDADE TERMINOLÓGICA: perfil elétrico 

coNTEXTOS: 

1. Todavia, a maioria dos perfis elétricos dos poços (Figs. 3 e 4) contém curvas de potencial 
espontâneo que mostram claramente um decréscimo na deflexão do SP em relação à linha dos 
folhelhos, com o aumento da profundidade dos arenitos. (18-lC 47) 

2. Dois dos poços perfurados para a vila de Pataíba, dos quais o CERB li dispõe de perfd 
elétrico, um também foi abandonado e o outro tem uso restrito. (16-2E 176) 

3. As setas indicativas das variações nas subsidências e nos levantamentos da bacia, obtidas 
dos habitais das comunidades fossilíferas, são observadas também nas curvas dos perfis 
elétricos e coincidem com as interpretações de Soares et al. (1974) para as variações da 
movimentação vertical do cráton da Bacia do Paraná correspondente à Seqüência Gama e 
correlacionados com a evolução cíclica das áreas cratônicas estudadas por Sloss (1972) na 
América do Norte e Ronov et al. (1969) na Plataforma Russa. (16-2F 192) 

DEFINIÇÃO: Perfilagem elétrica (sondagem elétrica vertical) através de um furo de 
sondagem ou poço tubular profundo onde o resultado é um perfil das resistividades das 
rochas em toda a profundidade do poço, isto é, tem-se um perfil detalhado. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para .. . ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

perfi) que serve para registrar a resistividade das rochas 

perfi) da resistividade das rochas 

perfi) elétrico 

N l que Vl prep V2 N2' prep N3 

Nl prep N2' prep N3 

Nl N2 

1 



FICIIA No 174 

tJNIDADE TERMINOLÓGICA: placa continental 

coNTEXTOS: 

}. A atividade tectônica e magmática brasiliana foi, portanto, expressiva e, para explicá-la, 
Reis Neto (1983) adota um modelo geotectônico mobilista, segundo o qual teria havido um 
choque entre duas placas continentais (Cráton Amazônico e Cráton de São Francisco) nesse 
período. (15-1A 04) 

2. As ZMT ocorrem geralmente como contatos entre placas litosféricas, separando duas 
placas continentais (por exemplo: as falhas Anatoli na Turquia), uma placa continental de 
uma oceânica (por exemplo: a parte oeste da Califórnia, ao longo da Falha de San Andreas), e 
duas placas oceânicas (por exemplo: as diversas falhas transformantes no meio do Oceano 
Atlântico, tais como Romancbe, Saint Paul, Chain). (16-3A 248) 

DEFINIÇÃO: Placa continental é uma placa constituída predominantemente por crosta 
continental, isto é, não apresenta crosta oceânica na sua constituição. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

placa que contém predominantemente crosta continental 

placa de crosta continental 

placa continental 

FICHA No 175 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: planície costeira 

CONTEXTOS: 

Nl queVN3N2 

Nl prep N3 N2 

Nl N2 

1. A Enseada da Fortaleza, localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, entre as 
latitudes de 23029'30"S e 23032'30"S e as longitudes 45006'30"W e 450I0'30"W, insere-se 
numa região onde a planície costeira apresenta área reduzida. (21-2B 114) 

2· Assim, durante o estágio I, quando os ventos apresentam as maiores velocidades e as 
chuvas são praticamente inexistentes (Fig. 3), as condições são ideais para a remoção de areia 
da face da praia para a planície costeira. (20-U 205) 

~EFINIÇÃO: Planície situada na costa (próximo ao mar), entre o continente propriamente 
tto e a plataforma continental. 



rJ.POLOGIA: N + Adj 

vtRBO RELACIO~AL: localizar-se 
REESTRUTURAÇAO: 

planície que se localiza na costa 

planície da costa 

planície costeira 

FICHA No 176 

N1 que Vrerprep N2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: planície de inundação 

CONTEXTOS: 

1. Os conchostráceos atuais vivem em ambientes límnicos ou mais raramente salobros, em 
corpos de água efêmeros como playas e planícies de inundação (Kobayashi 1954, Tasch 
1969, 1987, Webb 1979, Frank 1988) ou também em lagos perenes e nas margens de alguns 
rios caudalosos onde há densa vegetação subaquática capaz de proteger os conchostráceos dos 

peixes predadores (Olsen 1984). (19-4G 491) 

2. Os arenitos correspondem às areias de barras de pontais de correntes meandrantes e os 
folhelhos representam os depósitos de planície de inundação e/ou de preenchimento de 
canais de meandros abandonados, em conformidade com os modelos defmidos por Visher 

(1965) e Allen (1975). (18-1C 45) 

3. O Grupo Massacará representa a fase de entulhamento fmal dos lagos, em ambiente de 

planície de inundação. (16-4C 379) 

DEFINIÇÃO: É a região plana que margeia um determinado rio ou curso d'água; em épocas 
de cheia, inundam ao romperem-se os diques naturais. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

planície que se localiza a margem de um rio (inunda-se em época de cheia) 

planicie da margem de um rio (inunda-se em época de cheia) 

planície de inundação 

FICHA No 177 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: planície de maré 

N 1 que V rer prep N2' 

Nl prepN2' 

Nl prepN2 



coNTEXTOS: 

1 vepreende-se desta análise uma diversidade muito grande de interpretações que variam de 
~bientes lacustres a mares epicontinentais, incluindo ambientes litorâneos como deltas, 
planicies de maré e lagunas. (17-3L 306) 

2. por conseguinte, é provável que o subambiente de planície de maré faça parte do sistema 
deposicional da Formação Longá (Carozzi et a/. 1974). (15-2B 107) 

DEFINIÇÃO: Planície de maré é a região compreendida entre a maré baixa e alta, isto é, a 
região do domínio da maré. Nas margens dos estuários, lagunas, baías, ou atrás de ilhas
barreira, desenvolvem-se os depósitos de planície de maré. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

planície que se localiza entre a maré baixa e alta 

planície de maré baixa e alta 

planície de maré 

FICHA N° 178 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: plano axial 

CONTEXTOS: 

Nl que Vrerprep N2 N3 e N4 

Nl prep N2 N3 e N4 

Nl prep N2 

1. Diversos pesquisadores (Ebert 1969, Ferreira & Albuquerque 1969, Torres et a/. 1973, 
Mello & Mello 1972, Brito-Neves 1975, entre outros) descreveram a evolução estrutural 
dessas rochas como relativamente simples: dobras abertas com plano axial subvertical a 
vertical cujos eixos se orientam a NNE-SSW, como a feição predominante nesta seqüência 
metapelítica. (17-3M 315) 

2. As atitudes dos planos axiais dessas dobras variam e mostram vergência para os núcleos 
das estruturas dômicas. (18-2A 110) 

3. Em certos afloramentos observam-se zonas de transposição, também subverticais, em que a 
foliação aH originada se paraleliza com as dos planos axiais das dobras isoclinais da segunda 
fase de deformação. (19-3H 353) 

DEFINIÇÃO: É o plano que divide uma dobra tão simetricamente quanto possível em duas 
Partes. Em algumas dobras, o plano axial é vertical, em outras, é inclinado e em outras ainda 
pode ser horizontal. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

1 4 



\fEJtlJO RELACIO~AL: apresentar 
RttsfRUTURAÇAO: 

0 
que apresenta uma dobra dividida em duas partes 

plaD 
plano da dobra dividida em duas partes 

plano axial 

FICHAN° 179 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: plataforma continental 

coNTEXTOS: 

Nl queVN2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

1. É possível que, dadas as grandes dimensões da baía, suas fácies de fundo estejam ainda 
refletindo fases passadas da evolução da plataforma continental. (15-4G 324) 

2. Os níveis dos continentes são controlados pelos seguintes fatores: 
a)( ... ) 
b) Movimentos isostáticos ligados às variações de carga em função da formação ou 
desaparecimento de calotas glaciais, erosão dos continentes e acumulação de depósitos em 
bacias sedimentares, e transgressões e regressões sobre as plataformas continentais 
(hidroisostasia) (15-4A 273). 

3. No momento são importantes apenas as estruturas de menor hierarquia dos continentes, 
aqui entendidos do ponto de vista geofisico e não geográfico, incluindo as plataformas 
continentais. (16-4C 41 O) 

DEFINIÇÃO: Superficie submersa, inclinada, que se estende da região litorânea até o 
talude e cuja profundidade de lâmina de água varia entre 180 e 200m. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

plataforma que se localiza no continente 

plataforma do continente 

plataforma continental 

FICHAN° 180 

Nl que V rer prep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: plataforma marinha 

13) 



coNTEXTOS: 

1 
OS quartzitos finos a grossos e intercalações de metadolomitos, localmente intraclásticos e 

· J1l estruturas em tepee são interpretados como sendo uma variação do ambiente de 
~ataforma marinha carbonática para uma região costeira (supra e intennaré) com 
~ediJnentação local carbonática de águas rasas e cordões litorâneos arenosos.(19-3B 297) 

2
. Repousando em contato abrupto, às vezes erosivo sobre os carbonatos Acauã, a formação 

Lagarto constitui um pacote terrfgeno predominantemente pelítico com intercalações de 
arenitos fmos, exibindo evidências de deposição em ambiente costeiro à plataforma marinha 
rasa (Saes & Vilas Boas 1983), que passa à espessa coluna de arenitos e conglomerados 
denominados Formação Palmares por Silva Peta/. (1978). (19-3G 343) 

DEFINIÇÃO: Plataforma que pertence ao mar. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

plataforma que se localiza no mar 

plataforma do mar 

plataforma marinha 

FICHA No 181 

N1 que Vrerprep N2' 

Nl prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: processo deposicional 

CONTEXTOS: 

1. Deve-se a Visher (1969) uma revisão bastante completa sobre a interpretação de processos 
deposicionais a partir de dados granulométricos. (16-2C 157) 

2. As micromarcas onduladas, junto com outros dados paleoambientais evidenciados nas 
formações Pimenteiras e Longá, sugerem que a fase talassocrática, abrangendo o primeiro 
ciclo sedimentai (Ordoviciano/Siluriano até Carbonífero inferior) da história da Bacia do 
Parnaíba (Mesner & Wooldridge 1964), foi caracterizada por processos deposicionais de 
maré (Mabesoone 1977). (15-2B 1 07) 

DEFINIÇÃO: Ver processo de sedimentação/sedimentar. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: envolver 
REESTRUTURAÇÃO: 



processo que envolve erosão, transporte e deposição de wn sedimento 

processo de deposição 

processo deposicional 

FJCHA No 182 

(JNIDADE TERMINOLÓGICA: processo diagenético 

cONTEXTOS: 

Nl que V N2", N2'" e N2' prep N3 

Nl prepN2' 

NlN2 

1. Apesar das evidências de soterramento pouco profundo, acimentação carbonática parcial 
permite admitir uma etapa um pouco mais avançada do processo diagenético (locomórfico 
inicial), porém ainda no campo da eodiagênese. (19-1B 19) 

2. Com os esforços dirigidos para estudos de porosidade, conclui-se que mais da metade da 
porosidade em arenitos é do tipo secundária, ou seja, formada após a deposição final dos 
arenitos, envolvendo portanto processos diagenéticos, conforme definição de Choquette & 
Pray (1970) (14-IE 35) 

DEFINIÇÃO: Como se processou a diagênese em um sedimento. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: envolver 
REESTRUTURAÇÃO: 

processo que envolve diagênese• 

processo de diagênese 

processo diagenético 

Nl que V N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

*processos fisico-quimicos que ocorrem entre o intemperismo e o metamorfismo 

FICHAN° 183 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: processo de sedimentação/sedimentar 

CONTEXTOS: 

1. Os trabalhos e os resultados até aqui mencionados de certa maneira podem ser filiados a 
uma linha que parte de Folk & Ward (1957), e sua tônica é o reconhecimento de diferentes 
populações de sedimentos, ou seja, de diferentes processos de sedimentação, mediante 
estatísticas simples ou combinadas duas a duas, sempre de modo empírico. (16-2C 159) 

2. Miall ( 1985) aponta cinco pontos principais desta evolução, que designou como the modem 
revolution in stratigraphy. São eles: 

3+ 



• 0 desenvolvimento da Análise da Fácies em Sedimentologia - que permitiu uma precisa 
illPreensão de que as fácies são resultantes de processos sedimentares, desmistificando 

:nseqnentemente, a clássica relação fácies/ambiente.[continua] (17-3L 306) 

p:EFJNIÇÃO: É a s~dimentação em si, o próprio processo envolvendo erosão, transporte e 

deposição de um sedunento. 

tJPOLOGIA: N + prep +N/ N + Adj 

VERBO RELACIONAL: envolver 
REESTRUTURAÇÃO: 

processo que envolve erosão, transpone e deposição de um sedimento 

processo de sedimentação 

FICHA No 184 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: processo tectônico 

CONTEXTOS: 

Nl que V N2", N2"' e N2"" prep N2' 

Nl prep N2 

1. As informações da geologia de superficie, em afloramentos do Granitóide Chaval, situado a 
cerca de 60 Km a SE e 40 Km e S do Granito Pedra do Sal, indicam que toda a área de 
ocorrência desse litotipo foi envolvida por processos tectônicos e geração de elementos 
estruturais que, de acordo com as datações pelos métodos Kl Ar em biotita (Almeida et a/. 
1968) e Rb/Sr em rocha total (Araújo Neto, em prep.), estão relacionados ao Evento 
Brasiliano. (18-4F 424) 

2. Os tipos mais deformados (tremolita actinolititos, talco xistos e clorita xistos) que 
circundam os núcleos serpentiníticos mostram individualmente uma maior variação 
composicional que se acentua à medida que se distancia do centro dos corpos, definindo 
variações petrográftcas mais ou menos regulares (zoneamento litológico), sendo que alguns 
são fortemente influenciadas pelos processos tectônicos (19-lB 60). 

DEFINIÇÃO: Todas as etapas envolvidas na evolução tectônica. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: envolver 
REESTRUTURAÇÃO: 

processo que envolve tectonismo 

processo de tectonismo 

processo tectônico 

N1 que VN2' 

Nl prepN2' 

N1 N2 



FlCJIJ\ No 185 

(]NIDADE TERMINOLÓGICA: prospecção mineral 

coNTEXTOS: 

A BP Mineração vem desenvolvendo trabalhos de prospecção mineral há quatro anos na 
~gião sudoeste de Minas Gerais. (17-3A 209) 

2 
Essa noção de background é fundamental não apenas como meio de seleção de áreas 

~õmalas para pesquisa de detalhe, mas principalmente como fonte de informação da presença 
de diferentes padrões regionais, os quais são básicos na modelagem de evolução geológica e 
de prospecção mineral. (19-4A 427) 

DEFINIÇÃO: Qualquer método geológico (geofisico, mineiro, geológicos, geoquímicos, 
etc) que vise a determinação qualitativa e/ou quantitativa de um dado bem mineral. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: visar 
REESTRUTURAÇÃO: 

prospecção que visa o bem mineral 

prospecção de mineral 

prospecção mineral 

FICHA N° 186 

N1 que VN3 N2 

N1 prepN2 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: quartzo leitoso 

CONTEXTOS: 

1. O arcabouço consiste em seixos fmos e grânulos, comumente estirados (Foto 4), 
constituídos por rochas vulcânicas félsicas, quartzo leitoso, formações ferríferas e quartzitos. 
(19-3A 286) 

2. Os pegmatitos graníticos mineralizados da provmcta nordestina são geralmente 
heterogêneos, com os minerais de Nb e Ta ocorrendo na Zona III, que bordeja núcleos de 
quartzo leitoso. (21-1D 35) 

3. A unidade B é constituída de espessos leitos de arenitos argilosos, calcíferos, bem 
compactados e cimentados, intercalados com folhelhos calcíferos, calcários e bancos de 
conglomerados com grandes seixos de quartzo leitoso. (16-2E 177) 

DEFINIÇÃO: Quartzo branco, quase opaco, de brilho graxo. 



'ffPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: exibir 
REESTRUTURAÇAO: 

quartzo que exibe cor de leite 

quartzo cor de leite 

quartzo leitoso 

FICHA No 187 

Nl que VN2' 

Nl N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rejeito vertical 

CONTEXTOS: 

1. A Bacia de Jatobá, no extremo setentrional do rift, consiste num meio-graben cujo 
embasamento mergulha para Norte; seu depocentro associa-se à Falha de lbimirim, trecho de 
um extenso lineamento do Pré-Cambriano orientado na direção ENE, que apresentou um 
rejeito vertical cretácico de cerca de 4.000 m. (15-4B 288) 

2. Apesar dessa simplicidade, esses procedimentos podem envolver um somatório de fatores 
de erro, aqui exemplificados com as situações do presente estudo: a.( ... ); b.( ... ) c. freqüente 
ocorrência de falhas normais e inversas com rejeito vertical desconhecido, principalmente na 
região do Arco de Ponta Grossa; [continua]. ( 19-40 487) 

DEFINIÇÃO: É o afastamento vertical de pontos originalmente contíguos, medido em um 
plano perpendicular à direção do plano de falha. 
Obs.: rejeito de falha é a medida do deslocamento linear de pontos originalmente contíguos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rejeito que se apresenta perpendicular à direção do plano de falha 

rejeito perpendicular à direção do plano de falha 

rejeito vertical 

FICHA No 188 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha adjacente 

CONTEXTOS: 

Nl que V ref N2' 

Nl N2' 

N1N2 



por isso não é possível definir suas dimensões nem suas relações de contato com as rochas 

!djacentes. (18-4F 424) 

2 
como as espessuras das camadas de arenito são normalmente grandes comparadas com a 

dimensão da sonda e, em função do elevado constraste de resistividade que apresentam com as 
rochas adjacentes, não se fez necessária nenhuma correlação nos valores lidos nos perfis 
(Lynch 1962). (16-2E 178) 

3. A camada é a unidade formal de menor hierarquia na classificação litoestratigráfica. Trata
se de um corpo de rocha em uma sucessão estratificada, distinguida litologicamente de rochas 

adjacentes. (16-4C 373) 

DEFINIÇÃO: É a rocha lateral a um outro tipo litológico. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que localiza-se adjacentemente (a outras rochas) 

rocha adjacente (a outras rochas) 

FICHAN° 189 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha alcalina 

CONTEXTOS: 

N1 que Vref N2' 

N1N2 

1. Este trabalho experimental tem os mesmos objetivos, tentando contribuir com dados para a 
petrologia de rochas alcalinas. (19-48 436) 

2. Caso a área-fonte possua uma característica sedimentológica notável tal que permita o 
reconhecimento de seus sedimentos (blocos, grânulos e areias) dentro da bacia sedimentar 
(por exemplo: um batólito de granito vermelho ou de rochas alcalinas, termos litológicos 
com minerais pesados típicos, etc.), estimativas de deslocamento lateral e taxas de 
deslocamento lateral poderão ser obtidas. (16-3A 252) 

DEFINIÇÃO: Rocha magmática caracterizada pela alta porcentagem de álcalis em relação à 
sílica e à alumina. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que contém alta porcentagem de álcalis N1 que V N3 prep N2' 



rocha de álcalis 

rocha alcalina 

FICHA No 190 

UNJDADE TERMINOLÓGICA: rocha anfibolítica 

coNTEXTOS: 

N1 prep N2' 

N1 N2 

1. Os mesmos autores reportam também ocorrências mais restritas de rochas anfibolfticas e 
migmatíticas. (15-lA 04) 

2. Estudos efetuados por Kuyumjian (1991a,b), sobre mobilidade de elementos químicos em 
rochas anfibolfticas das regiões de Chapada e de Crixás, Goiás, mostram que, ao contrário de 
Fe e Mg, os elementos Ti, Ta, Th, Hf, Nb, Y, Zr e terras raras pesados, os quais serão 
considerados neste estudo, são pouco afetados por processos metamórficos da fácies 
anfibolito. (21-3B 219) 

DEFINIÇÃO: Rocha que contém anfibólio ou mostra composição de anfibolito. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que contém anfibólio 

rocha de anfibólio 

rocha anfibolítica 

FICHA N° 191 

N1 queVN2' 

N1 preN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha basáltica 

CONTEXTOS: 

l. A esse mesmo conjunto pertencem os xistos verdes ricos em actinolita, epidoto e clorita, 
~vavelmente derivados de rochas basálticas, expostos em área restrita a sudeste de 

enópolis (Fig. 3). (15-1A 05) 

2
· ~ocbas basálticas de cadeia mesooceânica e de back-arc mostram composições químicas 

:UJto semelhantes entre si e, na maior parte das vezes, impossíveis de serem distinguidas 
lllas das outras. (21-3B 222) 

ntFINiçAo: Rocha com composição caindo no campo dos basaltos. 

------------------- ------- --



riPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~~'AL: conter 
REESTRUTURAÇAO: 

rocha que contém basalto 

rocha de basalto 

rocha basáltica 

FICHA No 192 

N1 queVN2' 

Nl prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha básica 

CONTEXTOS: 

1. Citam também, mais ao Sul, a existência de clorita-talco xistos e talco xistos como 
derivados de rochas básicas ou ultrabásicas. (17-3C 225) 

2. O Alvo 2 - Corpo 4 é constituído por uma faixa, topograficamente mais elevada, de 
anfibólio xistos, que separa geograficamente rochas metassedimentares de rochas básicas 
cuja continuidade é truncada por um corpo de rocha com antofilita e cordierita. (15-3G 241-
42) 

3. O corpo mineralizado é identificado em superficie apenas pelo solo avermelhado e blocos 
soltos de rochas básicas e minério numa área elíptica com alongamento EW e com eixos 
medindo aproximadamente 600 por 200 m. (20-U 117) 

DEFINIÇÃO: São dois os parâmetros principais para a classificação de uma rocha. Sua 
composição mineralógica e química. O principal parâmetro químico é o relacionado com a 
quantidade total de sílica da rocha. De acordo com tal parâmetro, as rochas podem ser 
divididas em: ácidas (mais de 65% de Si02), intermediárias (65-55% de Si02), básicas (55-
45% de Si02) e ultrabásicas (menos de 45% de Si02). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que contém entre 45-52% de sílica 

rocha com 45-52% de sílica 

rocha básica 

FICHAN° 193 

N1 que V prep N2' 

N1 prepN2' 

NIN2 



tJriiDADE TERMINOLÓGICA: rocha cálcio-silicática/silicatada 

coNTEXTOS: 

1 
Predominam gnaisses migmatíticos com estrutura bandada, ocorrendo intercalações 

~enores de quartzitos, micaxistos, rochas cálcio-silicáticas, anfibolitos e granulitos (Almeida 

etal. 1981). (21-3D 237) 

2
. Observa-se também, em toda a área, certa distribuição em camadas, indicativa de que as 

diversas litologias se distribuem numa certa seqüência, com os vários tipos de granulitos, 
quartzitos, rochas cálcio-silicatadas e migmatitos cinzentos, que estiveram sob condições de 
metamorfismo de alto grau, sendo afetados por uma fase de deformação intensa, de baixo 
ângulo, que realça a estruturação bandada desse pacote litológico. (16-3G 301) 

3. As rochas cálcio-silicáticas de Perus foram mapeadas e estudadas por Cordani et a/. 
(1963), que atribuem sua origem à ação de metamorfismo termal sobre calcários magnesianos 
impuros. (14-2C 098) 

DEFINIÇÃO: Rocha contendo cálcio e silicatos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que contém cálcio e silicato 

rocha de cálcio e silicato 

rocha cálcio-silicática 

FICHA N° 194 

Nl que V N2' e N2" 

Nl prep N2' e N2" 

NlN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha carbonática 

CONTEXTOS: 

1. Levando-se em consideração que normalmente a cor preta das rochas carbonáticas indica 
a presença de uma concentração substancial de matéria orgânica de sulfeto de ferro ou de 
óxido de manganês, grãos brancos e coloridos das amostras de sedimentos das duas áreas 
selecionadas para estudo foram submetidos a vários testes para a determinação dos teores de 
carbono orgânico, de ferro, de manganês e de enxofre. (19-lH 90) 

2. Ocorrem, caracteristicamente, em camadas de rocha carbonática, dolomitos e calcários, 
sotopostos a ritmitos constituídos por alternâncias centimétricas de quartzitos e filitos 
carbonosos. (20-U 39) 



pEFINIÇÃO: R~ha contendo principalmente carbonatos anidros, podendo ser do grupo da 

caicita ou aragomta. 

'flfOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIO~AL: conter 
:(U:ESTRUTURAÇAO: 

rocha que contém carbonato 

rocha de carbonato 

rocha carbonática 

FICHA No 195 

N1 queVN2' 

N1 prepN2' 

N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha encaixante 

CONTEXTOS: 

l. De acordo com Ramberg (1967), Soula & Borrei (1980) e Soula (1982), as estruturas 
dômicas originam-se por intrusão forçada de magma em grande parte cristalizado (crystal
mush), cujo contraste de viscosidade com as rochas encaixantes é o menor possível, de modo 
a produzir, nelas, intensas deformações do tipo arqueamento (Pitcher & Berger 1972, Pitcher 
1979) e ou "escamamento" (Salop 1971) (15-4D 308). 

2. A geocronologia e petrografia dos granitos e suas relações com as rochas encaixantes 
sugerem que os corpos da Serra Negra e Serra do Iran sejam correlacionados àqueles que 
ocorrem no Estado do Mato Grosso, dentre os quais os mais conhecidos são os granitos São 
Vicente, Coxim, Rio Negro e Taboco (Almeida 1954, Hasui & Almeida 1970, Almeida e 
Mantovani 1975, Del'Arco et ai. 1982) (15-1A 007). 

3. As rochas ultramáficas ocorrem em nove pequenos corpos com completa serpentinização e 
com variáveis transformações metassomáticas de bordo que resultam de sua interação química 
com as rochas encaixantes (metassedimentos) durante o metamorfismo (20-U 242). 

DEFINIÇÃO: Rocha que serve de "encaixe" a uma intrusão, isto é, sítio para uma dada 
intrusão. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que serve de encaixe (para outras) 

rocha de encaixe (para outras) 

rocha encaixante 

N1 que V prep N2' 

N1 prep N2' 

N1N2 



FICIIA No 196 

IJNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha geradora 

coNTEXTOS: 

1. Na pesquisa de petróleo existem quatro fatores críticos que governam sua ocorrência: rocha 
geradora, rocha-reservatório, trapa e relações temporal e espacial adequadas (14-IE 35). 

2. Santos (1983) e Macambira (1983), nas áreas de Cambioá e Lontra, respectivamente, 
aprofundaram a discussão sobre o metamorfismo e apresentaram algumas análises químicas 
dos micaxistos buscando definir a natureza de suas rochas geradoras (18-2A 109). 

DEFINIÇÃO: Uma dada rocha que reúne condições (tanto da rocha em si, isto é, 
características fisico-qufmicas, quanto as condições diagenéticas do ambiente) para a 
geração de determinado bem mineral, no caso, petróleo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que serve para gerar determinado bem mineral 

rocha geradora de determinado bem mineral 

rocha geradora 

FICHA N° 197 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha granítica 

CONTEXTOS: 

Nl que VI (V2 N3) 

Nl N2N3 

N1N2 

I . No interior da zona de cisalhamento estão presentes os equivalentes milonitizados das 
rochas dessas duas unidades juntamente com as rochas granfticas em análise (19-3C 304). 

2. O Grupo Caicó, ou Complexo do Embasamento, consiste em migmatitos, gnaisses, 
anfibolitos e rochas graniticas do Arqueano Superior (17-3M 315). 

3. No diagrama Q-Ab-Or (Fig. 7), nota-se que, grosso modo, os gnaisses granodioríticos são 
mais enriquecidos em Ab e que os sienograníticos são mais ricos em Or, porém a separação 
entre as variedades não é nítida e, como costuma ocorrer nesse diagrama, não se vsualiza 
nenhum trend, com os pontos representativos do conjunto dos gnaisses se concentrando em 
torno do máximo para as rochas granfticas (Tuttle & Bowen 1958, Winkler 1977) (15-4D 
306). 



ptFJNIÇÃO: Rocha formada por granito. 

tJPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 

JlEESTRUTlJRAÇÃO: 

rocha que contém granito 

rocha de granito 

rocha granítica 

FICHA No 198 

Nl queVN2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha granulítica 

CONTEXTOS: 

1. O objetivo do presente trabalho é a divulgação de numerosos dados geocronológicos 
obtidos nos últimos anos referentes a rochas granulíticas, migmatíticas e gnáissicas que 
constituem o arcabouço geológico da região de São José do Rio Pardo (Estado de São Paulo). 

(16-3G(02) 301) 

2. A razão Sr87/Sr86 inicial do Granito da Ramada próxima de 0,710, ao lado de suas 
características petrológicas e geoquímicas, é comparável com a fusão parcial, talvez de rochas 
granulíticas quartzo-feldspáticas do Complexo Granulítico de Santa Maria Chico (Nardi & 
Hartamann 1979), ou mesmo de rochas graníticas mais precoces como preconizado por Bonin 
et a/. (1987). (21-3F(16) 272) 

DEFINIÇÃO: Rocha que sofreu processos metamórficos do facies granulito, pode ser ou 
não um granulito senso strito. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: sofrer (processo) 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que sofre processos metamórficos do facies granulito 

rocha do facies granulito 

rocha granulítica 

FICHAN° 199 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha hospedeira 

N1 que V N3 do N2' 

Nl doN2' 

Nl N2 



coNTEXTOS: 

1. cristais anédricos e subédricos, de granulação entre 0,01 e 0,08 mm, podem ocorrer ora 
isOlados, disseminados na rocha hospedeira, ora associados à magnetita, ou, ainda, 
constituindo "exsoluções" em grânulos internos e externos na magnetita (Pr. 1, Fotos B e D; 
J>r. 2, Fotos G, H e 1). (18-2E 152) 

2
. A rocha é constituída por quartzo, microclínio, albita-oligoclâsio, moscovita, biotita, 

epídoto e sulfetos. É a rocha hospedeira da mineralização aurífera. (20-U 37) 

3. Nesta fase deverão ser desenvolvidas as etapas seguintes: . ( ... ) 
• caracterização tipológicas das ocorrências minerais da área-piloto, que envolve a elaboração 
de colunas litológicas em várias escalas no local das ocorrências, a confecção de mapas 
geológicos de detalhe e de situação geológica regional, e a determinação dos parâmetros 
descritivos (minerais de minério e de ganga, texturas, forma, rochas hospedeiras, rochas 
eocaixantes, rochas-mãe, rochas ígneas próximas, posicionamento geomorfológico tectônico, 
acidentes estruturais, dimensões, teores, produção acumulada, etc. (17-3H 284) 

DEFINIÇÃO: Rocha que contém dado bem mineral ou mineralizações. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que serve de "anfitriã" de uma determinada m.ineralização 

rocha "anfitriã" de uma detenninada mineralização 

rocha hospedeira 

FICHA N° 200 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha ígnea 

CONTEXTOS: 

Nl que V prep N2' prep N3 

Nl N2' prep N3 

Nl N2 

1. Observando-se o conjunto de pontos representativos das amostras do Gnaisse Cantão 
projetados nos diagramas A-F-M e Ab-Or-An, verifica-se que eles configuram um nítido 
trend de variação coincidente com o trend normal de diferenciação de rochas ígneas ácidas. 

(15-4D 306) 

2. Alguns autores (Dupuy 1968, Berlin & Henderson 1969, Noble & Hedge 1970, Korringa & 
Noble 1971) empregaram a distribuição de oligoelementos entre fenocristais e a matriz vítrea 
(ou afanítica) de rochas efusivas em petrologia de rochas ígneas. (19-4B 436) 



No flanco nordeste ocorrem conglomerados basais constituídos de seixos e matacões de 

3· _..+
7

o quartzito e ocasionalmente rochas ígneas e metamórficas, discordantes sobre o Pré
qulll .- ' 
CaiJlbriano. (16-2F 193) 

pEFJNIÇÃO: Rochas cuja origem deve-se ao resfriamento e solidificação do magma. O 

01
agnta, por sua vez, é um fluido natural muito quente, predominantemente constituído por 

UIIla fusão de silicatos e mostrando proporções variadas de água, elementos voláteis ou de 

cristais ern processo de crescimento. 

riPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 

REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que se originou do resfriamento do magma 

rocha de magma 

rocha ígnea 

FICHA No 201 

Nl que V rer prep N3 prep N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha máfica 

CONTEXTOS: 

1. As rochas máficas encontradas na regtao são exclusivamente diques de diabásio, e 
pequenos stocks de leucogabros inrtusivos, sem vínculo direto com as rochas ultramáficas. 

(19-1E 60) 

2. Tais produtos cálcio-magnésio-aluminosos estão intimamente associados e rochas 
calciossilicatadas e fazem parte de um contexto vulcano-sedimentar com rochas máficas, 
ultramáficas e estratos químicos e detríticos associados. (17-3A 219) 

3. Com relação à natureza petrográfica da seqüência encaixante, nas proximidades dos 
depósitos, estes podem ser divididos em duas grandes categorias: depósitos encaixados em 
rochas máficas e/ou ultramáficas e depósitos encaixados em sedimentos detriticos e 
químicos, aos quais se associam rochas vulcânicas e piroclásticas de composição diversa. (20-

U 36) 

DEFINIÇÃO: Rocha cujos minerais constituintes são, em sua maioria, máficos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que contém minerais máficos Nl queVN3N2 



rocha de minerais máficos 

rocha máfica 

Nl prepN3 N2 

NIN2 

FICHAN° 202 

lJNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha magmática 

coNTEXTOS: 

1. Os resultados Rb-Sr das frações fmas indicaram valores ao redor de 550 Ma para o 
metamorfismo, que são próximos das idades obtidas para as rochas magmáticas que afetaram 
esses metassedimentos, devendo ambas estarem associadas a um mesmo evento. (14-1D 33) 

2. O fato de idades radiométricas de rochas magmáticas e metamórficas tenderem a formar 
modas bem definidas em histogramas tem reforçado as idéias de que as subdivisões do Pré
Cambriano devem ser conduzidas com base nos eventos tectônicos nele identificados. (16-4C 
409) 

DEFINIÇÃO: Ver rocha ígnea. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que se origina a partir do resfriamento de magma 

rocha do resfriamento de magma 

rocha magmática 

FICHA No 203 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rochas metamórficas 

CONTEXTOS: 

Nl que Vrerprep N3 prep N2' 

N 1 prep N3 prep N2' 

Nl N2 

1. No flanco nordeste ocorrem conglomerados basais constituídos de seixos e matacões de 
quartzo, quartzito e ocasionalmente rochas ígneas e metamórficas, discordantes sobre o Pré
Cambriano. (16-2F 193) 

2. A faixa de dobramentos Araguaia (Hasui et a/. 1980) é constituída por rochas 
metamórficas pré-cambrianas pertencentes ao Complexo Colméia (Costa 1980), Gnaisse 
Cantão (Souza et a/. 1984) e ao Supergrupo Baixo Araguaia (Abreu 1978). (15-4D 300) 

3. Na área, afloram rochas metamórficas do embasamento cristalino pré-cambriano, 
litologicamente diversas. (21-3D 237) 



pEFINIÇÃO: Um dos três granàes tipos de rochas, originam-se das magmáticas ou 
dimentares por processos especiais de transformação (metamorfismo). O metamorfismo é 

se transformação sofrida por uma rocha sob a ação de temperatura, pressão, gases e vapor 
~'água, m~ada por uma recristalização total ou parcial, novas texturas ou novas estruturas, 

ou pelo conJunto. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que se origina a partir de processos de metamorfismo 

rocha de metamorfismo 

rocha metamórfica 

FICHA No 204 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha metassedimentar 

CONTEXTOS: 

Nl que Vrerprep N3 prep N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

1. O Alvo 2 - Corpo 4 é constituído por uma faixa, topograficamente mais elevada, de 
anfibólio xistos, que separa geograficamente rochas metassedimentares de rochas básicas 
cuja continuidade é truncada por um corpo de rocha com antofilita e cordierita. (15-30 241-
42) 

2. Esta pseudo-estratigrafia é composta, do topo para a base, por gnaisses/xistos 
porfrroclásticos, por rochas metassedimentares (seqüência gradacional entre moscovita 
quartzitos, grafita-moscovita-quartzo xistos e granada-mica-quartzo xistos) e pelos corpos de 
serpentinito e de rochas máficas. (20-U 240) 

3. A única estrutura primária encontrada nas rochas metassedimentares do Grupo Estrondo 
nas áreas mapeadas foi o acamamento (SO) das rochas quartzíticas da Formação Morro do 
Campo. (18- 2A 110) 

DEFINIÇÃO: Rocha sedimentar metamorfisada. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha sedimentar que se origina a partir de processos de metamorfismo 

rocha sedimentar de metamorfismo 

rocha metassedimentar 

Nl' V rer prep N3 prep N2' 

Nl' prep N2' 

Nl N2 



FICBA No 205 

l]NIDADE TERMINOLÓGICA: rocha metavulcânica 

coNTEXTOS: 

1. Associados aos metassedimentos descritos, ocorrem intercalações de filito hematítico, uma 
rocha metavulcânica pouco conhecida que registra a ocorrência de um magmatismo sin
sedimentar de natureza recorrente bastante intenso durante a deposição da Formação São João 
da Chapada, mas contemporâneo inclusive à sedimentação da Formação Sopa-Brumadinho. 
(20-U 182) 

2. No entanto, a dificuldade que se tem atualmente no Brasil em se dosar elementos-traço, tais 
como tântalo, háfuio, tório, nióbio e terras raras, e a importância destes elementos no estudo 
das rochas metavulcânicas,justificam a publicação deste trabalho. (21-3B 218) 

3. No trabalho de Carneiro et a/. (1984a) são analisadas algumas feições texturais de rochas 
particulares da faixa, tais como as metagrauvacas, as rochas metavulcânicas, as meta
subvulcânicas e as anfibolíticas. (14-2C 106) 

DEFINIÇÃO: Rocha vulcânica metamorfisada. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha vulcânica que se origina a partir de processos de metaniorfismo 

rocha vulcânica de metamorfismo 

rocha metavulcânica 

FICHAN° 206 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha milonítica 

CONTEXTOS: 

Nl' Vrerprep N3 prep N2' 

Nl' prep N2' 

Nl N2 

1. No estágio atual dos conhecimentos, a composição dos corpos mineralizados parece variar 
entre um extremo em que o ouro ocorre em veios de quartzo bordejados por faixas miloníticas 
e outro extremo em que o minério é a própria rocha milonftica contendo pequenos veios de 
quartzo. (20-U 35) 

2. Nos últimos anos têm-se intensificado os estudos sobre rochas miloníticas face a 
importância que as mesmas vêm alcançando no entendimento dos processos evolutivos de 
terrenos metamórficos em diverosos cinturões de cisalhamento no mundo, tais como no 



ste da Escócia (Coward & Park 1987), sudeste da África (Coward 1980, Daly 1986), 
::o-norte de Goiás (Costa 1985, Gorayeb et a/. 1988) e na Amazônia oriental (Araújo et a/. 

1988). (18-4F 431) 

pEFJNIÇÃO: Rocha cuJa maior parte em termos de volume sofreu processos de 

oúlonitização. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que se origina por processo de milonitização 

rocha de milonitização 

rocha milonítica 

FICHAN° 207 

Nl que V ref N3 prep N2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha sedimentar 

CONTEXTOS: 

1. Essas diferenças haviam sido constatadas, anteriormente, por Guimarães & Townend 
(1979), Guimarães & Amaral (1980) e Hirata et a/. (1982), que reconheceram anfibólio xistos 
com origem em rochas vulcânicas básicas e rochas sedimentares químicas. (15-3G 243) 

2. Como os primeiros são considerados como gerados a partir da anatexia de rochas ígneas e 
os últimos, a partir da anatexia de rochas sedimentares, a analogia observada indica uma 
provável formação do Gnaisse Cantão a partir de rochas ígneas. (15-40 308) 

3. Tais eventos [tectônicos] podem criar bacias geológicas, controlar a distribuição espacial de 
facies sedimentares (geradoras de hidrocarbonetos e reservatórios) dentro destas bacias, 
soerguer áreas adjacentes para servirem de áreas-fontes de sedimentos, propiciar taxas de 
subsidência elevadas que resultam em espessas acumulações de sedimentos e maturação de 
matéria orgânica em curto período de tempo, e deformar as rochas sedimentares gerando 
estruturas acumuladoras de petróleo. (16-3A 245) 

DEFINIÇÃO: Rocha gerada por erosão, transporte, deposição e diagênese de rochas ígneas, 
metamórficas, ou até mesmo sedimentares. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que se origina por sedimentação N1 que VrerN2' 

1 



rocha de sedimentação 

rocha sedimentar 

FICHA No 208 

N1 prep N2' 

N1 N2 

IJNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha supracrustal 

coNTEXTOS: 

1. Santos et al. (1984), por outro lado, apoiando-se em dados estruturais e petrológicos, 
associaram a gênese das estruturas Xambioá e Lontra à remobilização do embasamento 
(Complexo Colméia), em decorrência do processo de fusão parcial de seus gnaisses de modo a 
tomá-los menos densos, mais plásticos e móveis, possibilitando, assim, sua penetração 
diapírica nas rochas supracrustais por ocasião do clímax metamórfico associado ao processo 
deformacional atuante na região, no Ciclo Brasiliano. (15-4D 309) 

2. Sá (1984, 1987) discute modelos de evolução pré-cambriana para a Província Borborema e 
considera três tipos de terrenos: 
a. ( ... ) 
b. terrenos formados por rochas supracrustais policíclicas originadas durante o Ciclo 
Transamazônico (Proterozóico Inferior); [continua]. (19-3D 312) 

3. Após a intensa deformação e granitogênese que ocorreu, aproximadamente entre 700-580 
Ma, a litosfera deve ter sido espessada pelo empilhamento advindo dos empurrões, o que, 
provavelmente, ocasionou um considerável aumento no gradiente geotérmico, decorrente do 
espessamento de camadas de rochas supracrustais enriquecidas em radioisótopos. (17-3D 
245) 

DEFINIÇÃO: Rocha magmática efusiva consolidada na parte superior da crosta terrestre. 
Oposto de intracrustal, que se consolida no interior da crosta. 

Rochas predominantemente sedimentares elásticas e carbonáticas, de origem fluvial e 
plataforma!, intrudidas dominantemente por granitos do tipo S, isto é, rochas vulcano
sedimentares e efusivas ígneas geradas em níveis superiores da crosta, sobre o embasamento. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que se localiza em níveis superiores da crosta 

rocha de níveis superiores da crosta 

rocha supracrustal 

Nl que Vrerprep N2' prep N2" 

Nl prep N2' prep N2" 

N1 N2 



FICIIA No 209 

l]NIDADE TERMINOLÓGICA: rocha ultramáfica 

coNTEXTOS: 

I . com relação à natureza petrográfica da seqüência encaixante, nas proximidades dos 
depósitos, estes podem ser divididos em duas grandes categorias: depósitos encaixados em 
rochas máficas e/ou ultramáficas e depósitos encaixados em sedimentos detríticos e 
químicos, aos quais se associam rochas vulcânicas e piroclásticas de composição diversa. (20-

U 36) 

2. Pelo que conhecemos, são constituídos [corpos ultramáficos serpentinizados] 
essencialmente de rochas ultramáficas serpentinizadas. (19-lE 51) 

3. Conforme mostra Turner (1981 , p. 173), a faixa composicional de rochas ultramáficas e a 
faixa de temperatura de ocorrência da paragênese olivina+talco são muito amplas e permitem 
prever que essa associação mineralógica seja amplamente difundida na natureza. (17-31 302) 

DEFINIÇÃO: Nome que designa um complexo grupo de rochas caracterizadas por altas 
densidades (3,2 a 3,3), cores escuras, ausência de quartzo e de feldspato, predominância de 
minerais ferromagnesianos (do tipo das olivinas e piroxênio ), com granulação grosseira a 
média, às vezes porfrrítica. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que contém mais de 85% de minerais máficos 

rocha de mais de 85% de minerais máficos 

rocha ultramáfica 

FICHAN° 210 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: rocha vulcânica 

CONTEXTOS: 

Nl que V N2' prep N2" 

Nl prep N2' prep N2" 

Nl N2 

1. O arcabouço consiste em seixos fmos e grânulos, comumente estirados (Foto 4), 
constituídos por rochas vulcânicas félsicas, quartzo leitoso, formações ferríferas e quartzitos. 
(19-3A 286) 

2. Na porção oriental da faixa predominam rochas metamáficas e meta-ultramáficas (actinolita 
xistos, anfibolitos, talco xistos e serpentinitos ); provavelmente derivados de rochas vulcânicas 
máfico-ultramáficas, enquanto que em direção à porção ocidental, tomam-se 



gressivamente mas abundantes os micaxistos, provavelmente representando os 
pr~espondentes metamórficos de sedimentos pelíticos ou grauvacas e de rochas vulcânicas 
:tsicas e intermediárias, contendo raras intercalações de quartzito e quartzo xisto. (15-1A 05) 

3 
Questionamentos sobre a gênese e a posição estratigráfica dessas unidades passaram a ser 

~tão temas enfocados nos trabalhos posteriores nos quais ora se retomava a origem coluvial, 
~e l(egel, ora a tectônica, de Cobra, acrescendo-se cada vez mais de dados geocronológicos 
provenientes da identificação de novos fósseis encontrados, ou de datações radiométricas nas 
rochas vulcânicas associadas. (19-1B 18) 

DEFINIÇÃO: De acordo com o local em que se dá a consolidação do magma, há dois tipos 
de atividade ígnea: o plutonismo e o vulcanismo. O vulcanismo acontece quando o magma 
irrompe e derrama-se à superfície para formar rochas vulcânicas ou efusivas. (V. corpo 

intrUSivo) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha que se origina a partir de processos vulcânicos 

rocha de processos vulcânicos 

rocha vulcânica 

FICHA No 211 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: seção delgada 

CONTEXTOS: 

N 1 que V rer prep N3 N2 

N1 prepN3 N2 

N1N2 

1. Em seções delgadas, no entanto, as diferenças são mais significativas, especialmente em 
relação a seus aspectos rnicroestruturais. (18-4F 427) 

2. Como parte dessa caracterização procedeu-se a uma defmição litológica mais precisa das 
unidades que compõem a Formação Cabo pelo estudo sistemático de seções delgadas de 
blocos do conglomerado, de sua matriz e dos arcósios; os argilitos foram analisados por 
difratometria de raios X. ( 19-1 B 18) 

3. Ela [xistosidade S1] aparece com mais freqüência em seções delgadas, onde até suas 
relações com S2 podem ser visualizadas com maior clareza. (18-2A 110) 

DEFINIÇÃO: Lâmina de rocha de alguns décimos de milímetro de espessura, usada para 
observação microscópica de minerais formadores de rochas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



VERBO RELACIO~~AL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇAO: 

seÇãO de rocha que serve para observar (microscopicamente) minerais formadores de rochas 

seÇIO de rocha para observar (microscopicamente) minerais formadores de rochas 

seÇIO delgada 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sedimento carbonático 

CONTEXTOS: 

Nl' que Vl prep V2 N3 

Nl' prep V2 N3 

NlN2 

1. Identificaram [Amaral & Menor 1979] três seções: uma inferior ( ... ); uma intermediária 
(Neocomiano-Albiano) associada a sulfetos onde se intercalam sedimentos carbonáticos de 
um primeiro ciclo transgressivo; [continua]. (19-1B 18) 

2. A maioria das referências trata, apenas, de testas de foramníferos (Love 1962, Love & 
Murray 1963, Murray 1966, Maiklem 1967, Almasi 1978), porém calcarenitos parcialmente 
pretos (Ward et al. 1970) e pelotas de cor cinza-escura a preta (Barthel 1974) também estão 
referidos em áreas de deposição e sedimentos carbonáticos marinhos rasos. (19-1H 87) 

DEFINIÇÃO: Sedimentos formados pela precipitação de carbonatos variados, 
principalmente carbonato de cálcio e magnésio, que dão origem aos calcários, dolomitos e 
rochas similares. 
Obs.: Os sedimentos caracterizam-se pela presença de estratificação e classificam-se: de 
acordo com o (i) ambiente de sedimentação (sedimento continental), (ü) tipo de 
sedimentação (sedimento elástico) ou (iii) a sua constituição (sedimento carbonático). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

sedimento que contém carbonato 

sedimento de carbonato 

sedimento carbonático 

FICHA No 213 

N1 que VN2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sedimento elástico (terrígeno) 

CONTEXTOS: 



por exemplo, sedimentos elásticos relativamente grossos, abrangidos pela formação 
1 · ueri, ocupam as partes superiores das Serras ltaqueri, São Pedro e Cuscuzeiro, no reverso 
!; cuestas que delimitam a Depressão Periférica Paulista. (16-4C 378) 

2 
Embora esta compilação bibliográfica não pretenda ser completa, a ocorrência preferencial 

d. ssas estruturas nas planícies de maré está relacionada, possivelmente, também ao grande 
e tencial de preservação de sedimentos intermaré no registro geológico (Klein 1977b) e à 
~aior extensão, no passado, dos mares epicontinentais, nos quais formaram-se em proporções 
significativas (Klein 1977b) sedimentos elásticos cuja deposição é influenciada pelas marés. 

(15-2B 106) 

3. Esta bacia [de Tucano] corresponde a um graben assimétrico de origem tensional 
preenchido de sedimentos elásticos continentais de Idade Jurássica a Terciária pertencentes 
ao Supergrupo Bahia (Viana et a/. 1971). (16-2E 176) 

DEFINIÇÃO: Sedimento formado de fragmentos de rochas preexistentes. Distinguem-se: 
macroclásticos (psefitos e psamitos) e microc/ásticos (pelitos). Os psefitos constituem-se de 
grãos maiores que os grãos de areia; os psamitos de grãos do tamanho dos de areia; pelitos, 
de grãos do tamanho dos de silte e argila. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

sedimento que exibe grãos elásticos (tamanho do grão) 

sedimento de grãos elásticos 

sedimento elástico 

FICHA N° 214 

N1 que VN3 N2 

N1 prepN3 N2 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sedimento continental (pliocênico) 

CONTEXTOS: 

1. Os únicos testemunhos conhecidos são constituídos por falésias entalhadas em sedimentos 
continentais pliocênicos da Formação Barreiras e provavelmente por uma formação recifal 
não aflorante existente ao sul do Estado da Bahia (Carvalho & Garrido 1966). (15-4A 275) 

2. Trata-se de uma fossa tectônica implantada sobre rochas pré-cambrianas do Cráton de São 
Francisco e preenchida por sedimentos continentais flúvio-lacustre, desde o Neojurássico. 
(18-IC 44) 

DEFINIÇÃO: Sedimento depositado em ambiente continental (fluvial, lacustre, glacial, 
eólico). 

15 



-------- -------------- -- -

riPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELAOO~AL: localizar-se 
R}:ESTRUTURAÇAO: 

sedÍJJlento que se localiza no continente 

sedÍJJlento do continente 

sedÍJJlento continental 

FICHA No 215 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prep N2' 

N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sedimento marinho 

CONTEXTOS: 

1. O segundo tipo estaria representado pelo avanço de uma frente deltaica sobre os 
sedimentos marinhos rasos subjacentes, marcando um novo episódio regressivo na evolução 

da bacia. (20-U 182) 

2. O reconhecimento dos andares fora da região onde foram propostos é mais fácil no caso de 
sedimentos marinhos e onde estão conservados fósseis planctônicos diagnósticos ou 
palinomorfos dispersos por correntes ou pelo vento. (16-4C 395) 

DEFINIÇÃO: Sedimento depositado em ambiente marinho (nerítico, batial, abissal). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

sedimento que se localiza no mar 

sedimento do mar 

sedimento marinho 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sedimento terrígeno 

CONTEXTOS: 

1. Fortemente subsidente, recebe [bacia flyschóide], por correntes de turbidez, sedimentos 
terrígenos de afmidade orogênica (as grauvacas da Formação lbiá). (14-2A 90) 



2
. Em ambas as áreas estudadas há mistura de sedimentos carbonáticos e sedimentos 

terrfgenos. (19-IH 90) 

DEFINIÇÃO: Sedimento formado por material de destruição, erosão, etc., da superficie da 
terra ftrme e sedimentada, tanto no continente como nos fundos dos mares. 

TlPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

sedimento que se origina de material de destruição, erosão, etc. 

sedimento de material de destruição, erosão, etc. 

sedimento terrígeno 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sensoriamento remoto 

CONTEXTOS: 

Nl que V~rprep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

1. Defmido o principal controle das mineralizações como sendo as falhas transcorrentes 
N10E, tomou-se imperativo encontrar um produto de Sensoriamento remoto adequado a sua 
identificação, já que outros métodos, como a geoquímica, embora aptos, implicariam notável 
aumento de custos e prazos, além de dificilmente serem aplicados de forma tão extensiva 
como necessário. (19-2G 216) 

2. Tendo em vista a tendência atual da retomada de aplicação de estudos geobotânicos por 
Sensoriamento Remoto (SR), o estado da arte é analisado neste trabalho dentro da 
perspectiva de mapeamento geológico e prospecção mineral. (19-4A 425) 

3. Tendo em vista a diversidade geológica e topográfica das bacias de drenagem, os dados de 
sensoriamento remoto apresentam vantagens em relação aos dados coletados em postos 
pluviométricos, pois permitem a extensão de observações pontuais para as áreas mais amplas 
(15-3C 212). 

DEFINIÇÃO: Coleta de informações acerca de um objeto por um dispositivo registrador, 
sem contato físico com o mesmo (ex: imagens de satélite, radar, etc). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

5ensoriarnento que serve para coletar infonnaçõc:s sobre um obj eto sem contato flsico com o mesmo N l que VI prep V2 NJ N4 N2' 

SCnsoriarnento de um objeto sem contato flsico com o mesmo N I prep N4 N2' 

5etlsoriarnento remoto N l N2 



FICHA No 218 

lJNIDADE TERMINOLÓGICA: seqüência deposicional 

coNTEXTOS: 

1. Atualmente é possível o reconhecimento de um grande número de seqüências 
deposicionais e seu relacionamento, assim como as suas discordâncias inter-regionais, aos 
eventos e ambientes tectônicos específicos (17-3D 244). 

2. A definição das unidades, pela identificação de descontinuidades estratigráficas nas 
seqüências deposicionais consideradas, baseou-se na existência de um arcabouço 
estratigráfico preliminar (Moura & Meis 1986); argumentos sedimentológicos e morfológicos 
contribuíram para a escolha dos limites (21-3D 238). 

3. Nesta época, tem início a fase regressiva fmal da seqüência deposicional devoniana. (16-
2F 193) 

DEFINIÇÃO: Seqüência de estratos depositados em um determinado ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

seqüência que se apresenta depositada em estratos 

seqüência de deposição 

seqüência deposicional 

FICHA No 219 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: seqüência estratigráfica 

CONTEXTOS: 

N1 que V rer N2' prep N3 

N1 prep N2' 

N1 N2 

1. Nas porções sul e oeste da Serra, a seqüência estratigráfica acha-se invertida, e a base do 
Espinhaço está cavalgando as seqüências de topo representadas pelos depósitos do final do 
Proterozóico que constituem o Supergrupo São Franscisco (20-U 179). 

2. A seqüência estratigráfica, mesmo quando localmente incompleta, poderá fornecer 
indícios materiais da complexidade evolutiva (21-3E 259). 

3. Além disso, a estruturação da seqüência estratigráfica em blocos falhados colocou 
lateralmente em contato unidades aqüíferas de permealidades diferentes conforme se infere de 



suas composições litológicas e, também, contendo águas de composições qufmicas diferentes 

(I6-2E 185). 

pEFJNIÇÃO: Seqüência de estratos. 

TJPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

seqüência que reúne um conjunto de rochas 

seqüência de um conjunto de rochas 

seqüência estratigráfica 

FICHAN°220 

N1 que V prep N2' 

N1 prepN2' 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: seqüência sedimentar 

CONTEXTOS: 

1. Rochas carbonáticas escuras, em seqüências sedimentares antigas, são o resultado de 
exposição subaérea com inflitração de matéria orgânica de origem algal nos poros das rochas 
(Ward et al. 1970) ou carbonização de restos orgânicos (Shinn et al. 1984), e são interpretadas 
como evidências de descontinuidade deposicional no registro geológico. (19-1H 87) 

2. Sob o estímulo do imediatismo, as pesquisas de campo e de laboratório se intensificaram e 
trouxeram, como resultado, novos conceitos, na maioria de paternidade norte-americana, e um 
elevado número de sondagens profundas permitiu o conhecimento de um volume considerável 
de seqOências sedimentares, tanto de bacias terrestras como de bacias submarinas, acervo, de 
outra sorte, intangível ao geólogo de superficie. (16-4C 371) 

3. Os Ciclos Regressivos Canastra correspondem à superposição de duas seqüências 
sedimentares argilo-arenosas de granulometria crescente da base para o topo (as uniades 
basais do Grupo Canastra). (14-2A 89) 

DEFINIÇÃO: Ver seqüência deposicional. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

seqüência que se apresenta sedimentada em estratos 

seqüência de sedimentação 

seqüência sedimentar 

N1 que V rer N2' prep N3 

Nl prepN2' 

N1 N2 



FICIIA No 221 

IJNIDADE TERMINOLÓGICA: seqüência vulcano-sedimentar 

coNTEXTOS: 

1. Pretende-se assim sistematizar, a partir de dados obtidos no campo, numa área de 
aproximadamente 1100 Km2

, as várias fases de deformação a que foram submetidas as rochas 
da seqüência vulcano-sedimentar da Faixa Crixás. (14-2B 092) 

2. A existência de seqüências vulcano-sedimentares na região sudeste do Estado do Ceará é 
referida por Braga & Mendonça (1984), quando reconheceram, durante a execução do 
mapeamento geológico na escala 1:100:000 da folha SB.24-Z-A-I (Orós), litotipos 
metavulcânicos a subvulcânicos associados a metassedimentos. (17-3C 225) 

3. Neste trabalho, os depósitos auríferos da região são classificados em oito tipos: 
Tipo I- ( ... ) 
Tipo 11- depósitos auríferos em seqüências vulcano-sedimentares; [continua]. (20-U 33) 

DEFINIÇÃO: Seqüência onde estão intimamente intercaladas rochas sedimentares e 
vulcânicas (vulcano-clásticas), sendo, por vezes, impossível determinar qual dos termos 
predomina sobre outro. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

seqüência que apresenta rochas vulcânicas e sedimentares intercaladas 

seqüência de rochas vulcânicas e sedimentares intercaladas 

seqüência vulcano-sedimentar 

FICHAN°222 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sistema aqüífero 

CONTEXTOS: 

N l que V N2' e N2" 

Nl prep N2' e N2" 

Nl N2 

1. Ela [Formação São Sebastião] contém um dos mais importantes sistemas aqüiferos do 
Estado em termos de reservas, qualidade da água e profundidade de poços (Leite 1964). (18-
lC 43) 

2. Na tabela 3 têm-se os dados das análises das águas dos poços tubulares, que exploram o 
sistema aqüifero confmado. (16-2E 183) 



pEFINIÇÃO: Sistema que reúne condições para reter água. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

sistema que serve para reter água 

sistema d'água 

sistema aqüífero 

FICHAN° 223 

Nl que Vl prep V2 N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sistema de leques 

CONTEXTOS: 

1. O caráter rítmico e o arranjo das estruturas sedimentares sugerem eventos episódicos, 
podendo tratar-se inunditos distais de um sistema de leques costeiros (Della Fávera 1984) 
com possível retrabalhamento por ondas e marés. (19-3G 345) 

2. Sedimentologicamente, representa um sistema de leques aluviais coalescentes formando-se 
em ambiente continental ao pé de falésias de falhas normais de grandes rejeitos, progradando 
para um lago tectônico. (19-lB 24) 

DEFINIÇÃO: Sistemas deposicionais na forma de leques (aluviais, por exemplo). 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: apresentar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

sistema (geológico) que se apresenta na forma de leques* 

sistema da forma de leques 

sistema de leques 

* e.g. aluviais 

FICHAN°224 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sistema deposicional 

CONTEXTOS: 

1b4 



1. para a caracterização sedimentológica propriamente dita, foi feito o estudo detalhado de 
campo, no intuito de coletar o maior número possível de informações acerca da geometria dos 
corpos sedimentares, das características texturais e das estruturas sedimentares, como base 
para a deftnição das facies e sistemas deposicionais. (19-18 18) 

2. por conseguinte, é provável que o subambiente de planície de maré faça parte do sistema 
deposicional da Formação Longá (Carozzi et ai. 1974). (15-28 107) 

3. Estas são as dimensões do registro sedimentar preservado ou dos sistemas deposicionais 
inferidos, não guardando nenhuma relação com a forma e as dimensões originais de seus 
ambientes deposicionais. Poder-se-ia contra-argumentar que bastaria um ambiente costeiro 
com apenas 1 O Krn de extensão, progradando à razão média de 20 m/ ano, para recobrir num 
episódio de 5 Ma uma área de 1 milhão Km2! (17-3L 310) 

DEFINIÇÃO: Sistema de ciclos sedimentares deposicionais separados por 
descontinuidades (podem ser de vários tipos). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

sistema que apresenta ciclos sedimentares deposicionais 

sistema de ciclos sedimentares deposicionais 

sistema deposicional 

FICHAN° 225 

N1 que VN3 N2 

N1 prepN3 N2 

N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sucessão estratigráfica (interna) 

CONTEXTOS: 

1. Os dados das sondagens elétricas permitiram também analisar a sucessão estratigráfica e a 
estruturação dos arenitos nos locais onde não há dados de poços pela comparação de seus 
Parâmetros geoelétricos com os blocos em que ambos os dados são disponíveis.(16-2E 185) 

2. Entretanto, por ser ainda motivo de controvérsias a divisão e o posicionamento das 
diferentes formações que constituem o referido grupo, a sucessão estratigráfica aqui 
fonnalmente apresentada é a adotada por Base i (em preparação), que subdivide o Grupo Itajaf 
em três unidades. (14-ID 030) 

3· Uma formação pode representar intervalo de tempo longo ou curto. Pode ainda constituir-se 
de materiais de uma ou várias fontes e pode incluir, localmente, quebras na sucessão 
estratigráfica. (16-4C 373) 

DEFINIÇÃO: Sucessão de estratos presentes em uma determinada seqüência deposicional. 



rJPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

sucessão que reúne estratos 

sucessão de estratos 

sucessão estratigráfica 

FICHAN° 226 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: superficie de descontinuidade 

CONTEXTOS: 

1. Os estratos se limitam por superficies de descontinuidade marcadas por mudanças 
composicionais, por variação de granulação ou pela passagem de estratos internamente 
laminados para estratos maciços (Foto 3). (19-3A 285) 

2. Os corpos ultramáficos que foram cortados por superficies de descontinuidade FaKl 
mostram, normalmente, o desenvolvimento de uma xistosidade K 1> que também possui 
textura lepidoblástica fma devido à recristalização de lamelas finas de serpentina e à formação 
de uma textura bladed-mat. (20-U 244) 

DEFINIÇÃO: Qualquer superficie (plano) que separe um corpo rochoso. Serve tanto no 
sentido de falhas, sobre um corpo homogêneo (ou não), quanto em qualquer superficie 
planar limite de anisotropia. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

superficie que apresenta descontinuidade 

superfície de descontinuidade 

FICHA N° 227 

Nl que VN2 

Nl prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: talude continental 

CONTEXTOS: 



1
. por exemplo, na parte oeste da Bacia do Espírito Santo, o grupo do mesmo nome 

coiilPreende simplesmente a Formação Rio Doce, enquanto que, na sua parte leste, sob a 
platafonna e talude continental, este grupo é composto pelas formações Caravelas e 
vrucutuca. (16-4C 379) 

2. o talude continental é estreito e atinge profundidades que variam entre 1.000 e 2.000 m. 

(19-1H 88) 

DEFINIÇÃO: Região de maior declive das margens continentais, compreende a região 
entre a plataforma continental e o sopé continental. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

talude que (declividade frontal da platafonna continental) se localiza no continente 

talude do continente 

N l que V..,r prep N2' 

N l prepN2' 

talude continental Nl N2 

FICHA No 228 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: taxa de deposição (dos sedimentos) 

CONTEXTOS: 

1. Uma análise de mais de 1.500 amostras teria mostrado que a seleção, variação de tamanho e 
pontos de truncamento dessas populações podem permitir compreender a ação de correntes e 
ondas, proveniência e taxas de deposição dos sedimentos. (16-2C 159) 

2. Um teor alto de grãos pretos indica uma alta taxa de bioturbação removendo os grãos 
escurecidos da camada redutora que deve estar muito próxima à superfície do sedimento e a 
predominância de grãos marrons pode indicar uma taxa de deposição lenta acompanhada de 
uma extensa, porém não rápida, ação de biturbadores que, trazendo à superfície os grãos 
pretos, estes são rapidamente oxidados. (19-1H 91) 

DEFINIÇÃO: Quantidade de sedimento depositada em uma determinada bacia em um 
determinado espaço de tempo. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

taxa que serve para indicar a velocidade e o tempo de deposição 

taxa da velocidade e do tempo de deposição 

taxa de deposição 

N l que VI prep V2 N3 N4 prep N2 

Nl prep N3 N4 prep N2 

N l prep N2 



FICJIA No 229 

tJNIDADE TERMINOLÓGICA: tectônica de falhamento 

coNTEXTOS: 

1. Rand (1976), tendo por base estudos geofiSicos realizados na Bacia Pernambuco-Paraíba, 
identifica uma tectônica de falhamento em blocos com escalonamento para leste e o 
conseqüente preenchimento pelos sedimentos da Formação Cabo. (19-lB 18) 

2. Embora extensa e intensivamente explorados, esses aqüíferos carecem de estdos detalhados 
sobre sua hidrologia subterrânea, especialmente no que diz respeito à geometria e às 
propriedades hidráulicas dos corpos de arenitos, à influência hidrodinâmica de uma densa 
tectônica de falhamento e às características químicas da água (18-1C 43). 

DEFINIÇÃO: Estudo, através da análise de falhamentos, da forma da associação espacial 
das estruturas de uma determinada região da litosfera, ou mesmo de toda ela. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

tectônica que serve para estudar as falhas 

tectônica de falhas 

tectônica de falhamento 

FICHAN°230 

Nl que VI prep V2 N2' 

N1 prep N2' 

N1 prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: tectônica de placas 

CONTEXTOS: 

1. Os níveis oceânicos são também por sua vez, controlados por diversos fatores: 
a) Modificações do volume total das bacias oceânicas em conseqüência da tectônica de 
placas (tectono-eustasia); [continua]. (15-4A 273) 

2. Dewey & Burke (1974) defmiram o "Ciclo Wilson", dentro do contexto da tectônica de 
placas, para o período compreendido entre o início da ruptura de um bloco siálico e o fmal do 
reencontro (colisão) dos blocos separados, num sentido muito próximo ao do original. (16- 4C 
411) 

DEFINIÇÃO: Teoria e estudo da formação, movimento, interações e destruição das placas. 
Esta teoria tenta explicar vulcanismo, terremotos, crescimento de cadeias de montanhas e 



evidências paleomagnéticas em termos da movimentação horizontal de placas litosféricas 
sobre a astenosferd. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

teCtônica que serve para estudar a formação, o movimento, as interações e a destruição das placas 

Nl que VI prep V2 N3, N4, N5 e N6 prep N2 

teCtônica da formação, do movimento, das interações e da destruição das placas 

Nl prep V2 N3, N4, N5 e N6 prep N2 

tectônica de placas Nl prep N2 

FICHA No 231 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: tectônica transcorrente 

CONTEXTOS: 

I. Os ingredientes básicos da tectônica transcorrente forma visualizados há algum tempo 
(Wilcox et al. 1973, Crowell 1974, Oxburgh 1974, Balance & Reading 1980, Badham 1982, 
Dewey 1982), mas só começaram a ser amplamente discutidos recentemente (Sanderson & 
Marchini 1984, Blick & Biddle 1985, Woodcock & Fischer 1986, Woodcock 1986, etc.). (20-
U234) 

2. A tectônica transcorrente tem sido extensivamente revista pela literatura geológica 
mundial durante os últimos 30 anos. (16-38 258) 

3. Não têm sido divulgados, entretanto, modelos estruturais abrangentes baseados na 
associação dos depósitos com tectônica transcorrente divergente. (19-2G 207) 

DEFINIÇÃO: Parte da geologia que se ocupa das alterações que se dão na litosfera em 
virtude de processos relacionados a falhamento transcorrente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

tectônica que serve para estudar as falhas transcorrentes 

tectônica de falhas transcorrentes 

tectônica transcorrente 

FICHAN° 232 

Nl que Vl prep V2 N3 N2 

Nl prep N3 N2 

Nl N2 



VNJDADE TER!~OLÓGICA: termo intermediário 

cONTEXTOS: 

1. O embasamento cristalino na região estudada (Fig. 1) é composto por granitóides 
proterozóicos intrusivos, polidiapíricos, sin-, tardi- e pós-tectônicos, variando de Px-dioritos 
(arc-tholeitic) a granitos alcalinos aluminosos potássicos, com tendência shoshonítica, com 
termos intermediários representados por quartzo-dioritos, granodioritos, quartzo-monzonitos 
e principalmente de biotita granitos de natureza calco-alcalina a sub-alcalina, pertencentes à 
zona central do Cinturão Dom Feliciano, descrito por Fragoso Cesar (1980). (19-2G 207) 

2. Lima de Faria & Quadrado (1966) consideram ilmenorrutilo e strüverita como termos 
intermediários de uma solução sólida rutilo-tapiolita. (21-1D 38) 

DEFINIÇÃO: Tipo rochoso que pode ser classificado como um dentre uma série contínua 
ou descontínua de tipos rochosos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

termo (tipo rochoso) que se apresenta entre outros dois termos 

termo (tipo rochoso) dentre outros dois termos 

tenno intermediário 

FICHA No 233 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: termo litológico 

CONTEXTOS: 

Nl que VrerN2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

1. Caso a área-fonte possua uma característica sedimentológica notável tal que permita o 
reconhecimento de seus sedimentos (blocos, grânulos e areias) dentro da bacia sedimentar 
(por exemplo: um batólito de granito vermelho ou de rochas alcalina, termos litológicos com 
minerais pesados típicos, etc.), estimativas de deslocamento lateral e taxas de deslocamento 
lateral poderão ser obtidas. (16-3A 252) 

2. Essa hipótese reúne melhores condições de aceitação, tendo em vista a tradicional 
associação da Formação Cabo com termos litológicos elásticos e da Formação Estiva com 
tennos carbonáticos. (19-1B 23) 

DEFINIÇÃO: Denominação utilizada para unidades litoestratigráficas formais. (Código 
Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica, RBG, 16(4) 370-415, dez. 1986). 

TIPOLOGIA: N + Adj 



VERBO RELACIONAL: compreender 
JtEESTRUTURAÇÃO: 

teriJlO que compreende unidades litoestratigráficas formais 

tenno de unidades litoestratigráficas formais 

tenno litológico 

FICHA NO 234 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: textura granoblástica 

coNTEXTOS: 

N1 queVN2' 

N1 prepN2' 

N1N2 

1. Os granulitos noríticos e outros granulitos piroxeníticos, por outro lado, contêm menores 
porcentagens de óxidos (de 1% a 5%), normalmente presentes com cristais intersticiais 
disseminados, sendo comum a textura granoblástica, na qual as magnetitas se encontram em 
equilíbrio com piroxênios, espinélios e, localmente, ilmenita (Pr. 1, foto A) (18-2E 150). 

2. A figura 3 foi construída com base em amostras do afloramento MF0-201 com tipos 
Jitológicos representados por hiperstênio granulitos de composição sienítica, ricos em 
mesopertitas, oligoclásio, clino e ortopiroxênio e com textura granoblástica (16-3G 302). 

3. O outro [afloramento?] de rochas gnássicas é composto basicamente por hornblenda 
gnaisses e biotita gnaisses exibindo textura granoblástica média a grossa (15-1A 04). 

DEFINIÇÃO: Textura na qual os minerais não apresentam orientação preferencial 

dimensional. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: (não) apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

textura que não apresenta orientação preferencial dimensional 

textura sem orientação preferencial dimensional 

textura granoblástica 

FICHAN°235 

Nl que não V N2' 

Nl semN2' 

NIN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: textura ígnea (reliquiar) 

CONTEXTOS: 



te)C{Ul'3 onde os minerais mostram-se orientados ao longo do plano de xistosidade 

textUfll de orientação ao longo do plano de xistosidade 

textUflllepidoblástica 

FICHA NO 237 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: textura nematoblástica 

CONTEXTOS: 

N 1 onde N2' V rcf N2" 

Nl prepN2" 

Nl N2 

1. A sua [rochas metabásicas] xistosidade S1 possui uma textura nematoblástica bem 
desenvolvida; porém, em algumas ocasiões, a presença de augen grossos de anfibólio, com 
formas sigmoidais e com variável desmembramento ao longo das clivagens, permite indicar 
uma textura ultramilonítica e, também, um protolito gabróico para as rochas básicas. (20-U 

242) 

2. Os tremolita-actinolititos são verdes a amarelados, de granulação grossa a média, com 
textura nematoblástica, dada pela orientação subparalela de anfibólio, cujos cristais formam, 
por vezes, feixes discordantes. (19-lB 56) 

DEFINIÇÃO: Textura onde os minerais prismáticos mostram-se orientados segundo os 
planos de clivagem segundo uma direção particular, de modo que o comprimento ou a maior 
dimensão destes é ressaltada. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: mostrar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

textura onde os minerais prismáticos mostram-se orientados segundo os planos de clivagem 

textura de orientação segundo os planos de clivagem 

textura nematoblástica 

FICHA N° 238 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: textura porfrritica/porfrróide 

CONTEXTOS: 

N 1 onde N2' V ref N2" 

Nl prep N2" 

Nl N2 

1. As rochas cálcico-silicáticas são dominantes ao longo de ambos os trends, ocorrendo como 
tipos fmos a isotrópicos, ou grossos de textura porfiritica. (17-3C 236) 

2. Localmente essas rochas exibem textura porfiritica e são destituídas de orientação. (15-lA 
04) 

3. São observadas [nos granitos] texturas ineqüigranulares e mesmo porfiriticas. (21-3F 267) 



pEFINIÇÃO: Caráter textura! de rocha ígnea, que se refere a uma certa quantidade de 
cristais grandes (fenocristais), dispersos em matriz mais fina. 

tiPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

textura que apresenta grãos maiores mergulhados em uma matriz de grãos finos 

textura com grãos maiores mergulhados em uma matriz de grãos finos 

textura porfuítica 

FICHANo239 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: textura "spinifex" 

CONTEXTOS: 

Nl queVN2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

1. Estes níveis serpentiníticos mostram restos de textura cumulática (Foto 2), transicionando 
para rochas com textura spinifex bem desenvolvida (Fotos 3 e 4) (17-3A 213). 

2. Este segundo tipo pode ser confundidocom a textura spinifex (Cesar & Soliani 1984, 
Moreira & Marimon 1984, Flinn & Moffat 1985) e é objeto do presente trabalho (17-3J 302). 

3. A porção basal da Faixa Crixás é constituída de derrames ultramáficos com textura 
spinifex, serpentinitos e xistos magnesianos sobreposta por metabasaltos localmente 
almofadados e metarnorfizados em actinolita-tremolita xistos (14-2B 093). 

DEFINIÇÃO: Textura de cristais entrelaçados e interpenetrados de olivina, tendo sido 
formada por têmpera. O aspecto assemelha-se a um tipo de grama nativa da Austrália, do 
gênero "spinifex". 

TIPOLOGIA: N + N 

VERBO RELACIONAL: assemelhar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

textura que se assemelha à planta do gênero "spinifex" 

textura da planta do gênero "spinifex" 

textura "spinifex" 

FICHAN°240 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: transgressão marinha 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 



CONTEXTOS: 

1. O contato da Formação Fumas com a Formação Ponta Grossa no flanco nordeste da bacia é 
por superficie erosional, pois a transgressão marinha que depositou o membro inferior 
ultrapassou os limites de posição da Formação Fumas e se estendeu sobre rochas pré
cambrianas. (16-2F 192) 

2. A razão é que as três bacias estariam isoladas no Emsiano e unidas pelo aumento da 
transgressão marinha no Eifeliano. (16-4C 395) 

DEFINIÇÃO: Avanço do mar sobre extensa área continental, testemunhado por seqüências 
marinhas que permanecem recobrindo antigas superficies. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO.RELACIONAL: processar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

transgressão que se processa no mar 

transgressão do mar 

transgressão marinha 

FICHAN° 241 

Nl que Vrerprep N2' 

Nl prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: transporte seletivo 

CONTEXTOS: 

1. A ausência de estratificação interna nos arenitos e conglomerados, a raridade de 
imbricações do arcabouço, a baixa seleção dos conglomerados e a abundância de 
conglomerados suportados por matriz sugerem que o sistema deposicional foi controlado por 
uma corrente saturada em clastos e incapaz de transporte seletivo. (19-3A 288) 

2. O esporão de Caixa-Pregos, por apresentar uma movimentação de materiais praticamente 
apenas no sentido longitudinal das praias, sem ponderáveis deslocamentos transversais, reúne 
características ambientais apropriadas para se estudar, durante fases erosivas e construtivas, a 
repercussão do processo de transporte seletivo de partículas pela deriva litorânea na 
sedimentação praial, o que é o objetivo do presente trabalho. (21-2C 122) 

DEFINIÇÃO: Transporte ou seleção que afeta o agregado total dos grânulos, de modo que 
as partículas tendem a separar-se de acordo com o tamanho, a forma e a densidade. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 



REESTRUTURAÇÃO: 

tJ1111Sporte que apresenta seleção de tamanho, forma e densidade dos minerais Nl que V N2' prep N3, N4 e NS prep N6 

tJ1111Sporte de seleção do tamanho, forma e densidade dos minerais Nl prep N2' prep N3, N4 e NS prep N6 

tJ1111Sporte seletivo Nl N2 

FICHA No 242 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: unidade (lito )estratigráfica 

CONTEXTOS: 

1. A proposição formal das unidades aloestratigráficas defmidas segue os procedimentos 
recomendados pelo Código Norte-Americano de Nomenclatura Estratigráfica (NACSN 1983) 
e, apesar de a aloestratigrafia não estar relacionada no recente Código Brasileiro de 
Nomenclatura Estratigráfica (CENE/SBG 1986), foram consideradas as regras gerais contidas 
no Guia de Nomenclatura para o estabelecimento de unidades estratigráficas formais (21-3D 
238). 

2. Sedimentos fanerozóicos da Bacia Sedimentar do Parnaíba, relacionados às unidades 
litoestratigráficas Serra Grande, Pimenteiras e Cabeças, ocorrem um pouco mais a sul, 
marcando o relevo em cuesta da borda dessa bacia (18-4F 424). 

3. A estas deformações seguiram-se extensos cavalgamentos e falhas inversas responsáveis 
pelos contatos entre as principais unidades litoestratigráficas e pela aloctonia do Canastra 
(Fig. 2) sobre a autoctonia relativa do Grupo Paranoá (14-2A 81). 

DEFINIÇÃO: Consiste em um conjunto de rochas que se distinguem e se delimitam com 
base em seus caracteres litológicos, independente de sua história geológica ou de conceitos 
cronológicos (Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica - Revista Brasileira de 
Geociências, Vol. 16, 1986). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compreender 
REESTRUTURAÇÃO: 

unidade que compreende um conjunto rochoso 

unidade de um conjunto rochoso 

unidade (lito )estratigráfica 

FICHA No 243 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: variação faciológica 

N1 que VN2' 

N1 prep N2' 

N1 N2 



coNTEXTOS: 

1. Este subgrupo representa o segundo evento sedimentar na bacia, reunindo as formações 
camaquã, Água Preta, Serra do Paraíso e Santa Maria Eterna, as quais foram propostas e 
empilhadas verticalmente por Pedreira et ai. (1969) e aqui são redefinidas como variações 
faciológicas laterais (19-3B 292). 

2. Essas coberturas, também associadas à Ativação Mesozóica, poderiam ter evoluído como 
bacias strictu sensu (envolvendo subsidência, falhas marginais e variações faciológicas 
internas), como, por exemplo, na bacia do Rio do Peixe (19-30 316). 

3. As variações faciológicas são constantes no Greenstone Belt Morro do Ferro (17-3A 212). 

DEFINIÇÃO: Variação de facies dentro de um corpo de rocha ou unidade qualquer. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

variação que se apresenta nas facies 

variação nas facies 

variação faciológica 

FICHAN°244 

Nl que Vrerprep N2' 

N1 prepN2' 

Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: veio de quartzo 

CONTEXTOS: 

1. No estágio atual dos conhecimentos, a composição dos corpos mineralizados parece variar 
entre um extremo em que o ouro ocorre em veios de quartzo bordejados por faixas 
miloníticas e outro extremo em que o minério é a própria rocha milonítica contendo pequenos 
veios de qúartzo. (20-U 35) 

2. A assimetria das sombras de pressão e de sigmóides de veios de quartzo e da foliação 
caracterizam o transporte tectônico para oeste. (20-U 183) 

3. Falhas transcorrentes são freqüentemente marcadas em campo por cristas retilíneas 
formadas por veios de quartzo, indicadores da intensa movimentação de fluidos ao longo 
dessas zonas. (16-3A 255) 

DEFINIÇÃO: Descontinuidade fisica (falha, fratura, etc) em uma determinada rocha, 
preenchida por quartzo. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 



VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

veio que contém quartzo 

veio de quartzo 

FICHA No 245 

Nl queVN2 

Nl prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: vênula de quartzo 

CONTEXTOS: 

1. O minério oxidado e as rochas encaixantes são recortados por vênulas de quartzo com 
carbonato, pirita, calcopirita, esfalerita, covellita, malaquita e "limonita". (20-U 39) 

2. A xistosidade S2, propriamente dita, caracteriza-se por uma textura grano-lepidoblástica 
grossa, por lentes muito adelgaçadas de minerais félsicos e pela constante presença de vênulas 
de quartzo, ou de segregações de feldspato+clorita+quartzo na chameira de micro e de 
mesodobras; as vênulas de quartzo marcam, portanto, microdobras sem raiz que, com o 
completo desenvolvimento de S2, dão origem a lineações do tipo rods. (20-U 244) 

3. As micromarcas onduladas foram encontradas na parte superior do afloramento P-1, na 
superficie de uma camada de arenito fmo, compacto, de cor amarelada, cortado por vênulas 
de quartzo. (15-2B 104) 

DEFINIÇÃO: (vênula =diminutivo de veio). Ver veio de quartzo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

vênula que contém quartzo 

vênula de quartzo 

FICHA No 246 

Nl queVN2 

Nl prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: vulcânicas básicas 

CONTEXTOS: 

1. A base do Grupo Haut Shiloango é formada por metagrauvacas, quartzitos, vulcânicas 
básicas, paraconglomerados e conglomerados basais. (19-3B 300) 



~.:.__ ______ ___ _ ________ _ _ - -- -

2. Porém, nos casos de dissolução parcial, é possível observar, além da porosidade 
intragranular, a natureza dos componentes em dissolução. Exemplos mais comuns são 
fragmentos de vulcânicas básicas (Fig. 8C) e grãos de feldspato (Fig. 3F). (14-1E 44) 

DEFINIÇÃO: Rochas vulcânicas de composição básica (entre 45 e 52% de sílica). 

TIPOLOGIA: Adj + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

rocha vulcânica que contém entre 45 e 52% de sílica 

vulcânica de 45 e 52% de sílica 

vulcânica básica 

FICHAN°247 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: zona de cisalhamento 

CONTEXTOS: 

N1'queVN2' 

N1 prepN2' 

N1N2 

1. No segmento central da Zona de Cisalhamento Tauá, Ceará (Fig. 1 ), são encontrados 
vários corpos alongados de granitóides, dispostos paralela ou subparalelamente aos contatos 
com as rochas encaixantes (Fig. 2) (19-3C 303). -

2. Este trabalho apresenta um modelo alternativo, que considera a influência de zonas de 
cisalbamento de direção geral NW -SE na evolução do rift, com base em dados sísmicos, 
gravimétricos e de subsuperficie (15-4B 287). 

3. O entendimento e a defmição de rochas miloníticas têm sido revistos nos últimos anos a 
partir dos estudos de Spry (1969), Higgins (1971) e Sibson (1977), demonstrando-se que as 
rochas nas zonas de cisalhamento são deformadas plasticamente e sofrem simultânea 
recristalização dinâmica (Bell & Etheridge 1973, 197 6, White 197 6, 1977, Mitra 1978, 1979, 
White et a/. 1980), sendo que, em muitos casos, se pode acompanhar, progressivamente, as 
transformações acontecidas (18-4F 427). 

DEFINIÇÃO: Zonas planares relativamente estreitas, de alta deformação entre encaixantes 
menos deformadas ao longo das quais marcadores, como camadas ou veios, são deslocados. 

TIPOLOGIA: N + de + N 

VERBO RELACIONAL: exibir 
REESTRUTURAÇÃO: 

zona que exibe alta deformação N1 que VN2' 

1 :t 



zona de alta deformação 

zona de cisalhamento 

FICHA No 248 

N1 prepN2' 

N1 prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: zona de contato 

CONTEXTOS: 

1. Tais variações representam um processo metassomático ocorrido na zona de contato entre 
essas rochas e mostram a mobilização efetiva de elementos leves, tais como Ca, álcalis, Si e 
AI (19-2H(16) 231). 

2. Costa et a/. (1983) descreveram as características petrográficas e analisaram o 
metamorfismo da Formação Xambioá na região de Paraíso do Norte, na zona de contato entre 
a Faixa de Dobramentos Araguaia e o Complexo Basal Goiano (18-2A(l4) 109). 

3. A ZMT do sudeste do Brasil possui uma geometria em blocos muito semelhante à da 
Califórnia (Fig. 3), indicando tratar-se de uma zona de contato de placas pretéritas (colisão 
continental?) (16-3A(07) 248). 

DEFINIÇÃO: Região de contato entre dois elementos quaisquer (rochosos, mineralógicos, 
etc.). 

TIPOLOGIA: N + de + N 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

zona que apresenta contato (entre duas unidades quaisquer) 

zona de contato 

FICHAN°249 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: zona de falhamento 

CONTEXTOS: 

N1 queVN2 

N1 prepN2 

1. Também a ação da dispersão hidrodinâmica ao nível mais regional parece processar-se 
pelas zonas de falhamentos, das quais a mais importante deve ser a Falha de Pataiba, por 
meio da qual se processa uma salininação generalizada da água do aqüifero São Sebastião. 
(16-2E 185) 

2. Tais estudos evidenciaram também a presença de variações de qualidade da água entre 
diferentes níveis arenosos, assim como levantaram a possibilidade da interconexão hidráulica 



do fluxo entre os várias arenitos, tanto verticalmente, através de folhetos semipermeáveis, 
como lateralmente, através de superficies ou zonas de falbamento (18-1 C 43). 

DEFINIÇÃO: Parte tabular de massa rochosa atravessada por superficies muito juntas ao 
longo das quais se tem produzido deslizamentos. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

zona que apresenta superficies de deslizamento 

zona de superficie de deslizamento 

zona de falhamento 

FICHA No 250 

Nl queVN2' 

Nl prepN2' 

Nl prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: zona de milonitização/milonítica 

CONTEXTOS: 

1. Esta faixa caracteriza-se por rochas intensamente foliadas com grandes zonas de 
milonitização, que geram alinhamentos visíveis em imagens de radar na escala 1:250.000. 
(15-4B 288) 

2. O processo de cisalhamento se manifesta pelo aparecimento de faixas e/ou zonas 
miloníticas cuja penetratividade é função do posicionamento espaço-temporal dos litótipos 
presentes no cinturão. (18-4F 431) 

DEFINIÇÃO: Zona de cisalhamento onde predominam processos dúcteis, isto é, onde são 
gerados milonitos. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

zona que apresenta predominância de milonito 

zona de milonito 

zona milonítica 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: zona de subducção 

N1 queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 



cONTEXTOS: 

1. Suas [falhas transformantes] terminações são necessariamente centros de espalhamento ou 
zonas de subducção.(l6-3A 246) 

2. Os depósitos de fluorita são consagradamente filonianos e hidrotermais de baixa 
temperatura, porém várias são as hipóteses em relação à idade e origem dos fluidos 
roineralizantes ricos em flúor, a saber: 
A.( ... ) 
B. Fluidos hidrotermais ricos em flúor gerados pela fusão da flogopita, ao longo da zona de 
sobducção, incorporados ao magmatismo alcalino e instalados ao longo de fraturas de tração 
no ftm da orogênese brasiliana (Issler & Kaul1983). (19-20 222) 

DEFINIÇÃO: Local onde ocorre a convergência de duas placas tectônicas, onde parte da 
litosfera é consumida ao mergulhar na astenosfera. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: localizar-se 
REESTRUTURAÇÃO: 

zona onde se localiza a convergência de duas placas tectônicas 

zona de convergência de duas placas tectônicas 

zona de subducção 

FICHA N° 252 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: zona mineralizada 

CONTEXTOS: 

Nl onde V ref N2' 

N1 prepN2' 

N1 prep N2 

1. Ocorre sempre formando a matriz de zonas mineralizadas em ilmenita-magnetita, ou 
alternando com elas, freqüentemente com granada associada à qual substitui nitidamente, a 
partir da periferia dos grãos ou das fraturas, formando os crossititos granitífero ou crossititos 
puros (20-U(14) 115). 

2. Verificou-se também que as zonas no interior dos blocos delimitados por essas principais 
zonas mineralizadas de direção N0-1 OE são muito pobres em evidências de hidrotermalismo 
(19-20(17) 208). 

3. Um espesso manto de alteração intempérica recobre a zona mineralizada e exibe, ele 
próprio, teores em cobre igualmente elevados, sem contudo apresentar sulfetos ou 
concentrações em minerais supérgenos de cobre que pudessem explicar os altos teores aí 
existentes (15-4C(09) 293). 



DEFINIÇÃO: Local específico onde há concentração de minerais em relação à rocha 
encaixante ou mesmo em relação ao próprio corpo rochoso. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: concentrar 
REESTRUTURAÇÃO: 

zona que concentra minerais 

zona de minerais 

zona mineralizada 

Nl queVN2' 

Nl prep N2' 

Nl N2 



ANEXO 2.2 -FICHAS TERMINOLÓGICAS DOS STs DO DOMÍNIO DA MEDICINA 



_ANEXO 2.2- FICHAS TERMINOLÓGICAS DOS STs DO DOMÍNIO DA MEDICINA 

FICHA No 001 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: abcesso agudo 

DEFINIÇÃO: É aquele que se desenvolve rapidamente, num período de poucos dias ou mesmo 
de horas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: desenvolver(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Abcesso que se desenvolve em um período curto de tempo 
Abcesso de um período curto de tempo 
Abcesso agudo 

FICHAN°002 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: abcesso crônico 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

DEFINIÇÃO: É aquele que se desenvolve durante semanas ou meses, sendo, na maioria dos 
casos, de origem tuberculosa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: desenvolver( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Abcesso que se desenvolve em um período longo de tempo 
Abcesso de um período longo de tempo 
Abcesso crônico 

FICHAN°003 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: alcoolismo agudo 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Este estado é produzido pela ingestão de grandes quantidades de álcool num 
período relativamente curto. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



VERBO RELACIONÃL: desenvolver(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Alcoolismo que se desenvolve em um período curto de tempo 
Alcoolismo de um período curto de tempo 
Alcoolismo agudo 

FICHA NO 004 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: alcoolismo crônico 

Nl que V rer prep N2' 
Nl prepN2' 
NIN2 

DEFINIÇÃO: Esta situação é provocada pela ingestão de grandes quantidades de álcool durante 
longos períodos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: desenvolver( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Alcoolismo que se desenvolve em um período longo de tempo 
Alcoolismo de um período longo de tempo 
Alcoolismo crônico 

FICHAN°005 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: artérias coronárias 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Artérias que rodeiam (irrigam) o coração à maneira de uma coroa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Artérias que se assemelham a uma coroa [pelo modo como circundam (para irrigar) o coração] 
Artérias em coroa [pelo modo como circundam (para irrigar) o coração) 
Artérias coronárias 

FICHAN°006 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bacilo de Ducrey 

N 1 que V rer prep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 



DEFINIÇÃO: Hemophilus creyi, agente causador do cancro mole. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Bacilo que foi primeiramente identificado por Ducrey 
Bacilo identificado por Ducrey 

Nl que V pass prep N2 
Nl V pass prep N2 

Bacilo de Ducrey Nl prepN2 

FICHAN°007 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bacilo de Hansen 

DEFINIÇÃO: O bacilo de Hansen é o Mycobacterium leprae, microorganismo causador da 
lepra. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado(a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Bacilo que foi primeiramente identificado por Hansen 
Bacilo identificado por Hansen 

Nl que V pass prep N2 
Nl Vpass prep N2 

Bacilo de Hansen Nl prepN2 

FICHA N° 008 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bacilo de Koch 

DEFINIÇÃO: Bactéria causadora da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis). 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Bacilo que foi primeiramente identificado por Koch 
Bacilo identificado por Koch 
Bacilo de Koch 

Nl que V pass prep N2 
Nl V pass prep N2 
Nl prepN2 



FICHA No 009 

lJNIDADE TERMINOLÓGICA: bronquite aguda 

DEFINIÇÃO: Inflamação da membrana mucosa dos brônquios. A aguda estabelece-se muitas 
vezes a seguir a uma exposição ao frio, especialmente ao frio úmido, ou depois da mudança 
súbita de um ambiente quente para uma temperatura fria. Pode também surgir como resultado da 
inalação de poeiras ou de vapores irritantes. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: desenvolver( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Bronquite que se desenvolve em um periodo curto de tempo 
Bronquite de um periodo curto de tempo 
Bronquite aguda 

FICHAN° 010 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bronquite crônica 

N1 que Yrerprep N2' 
N1 prepN2' 
N1N2 

DEFINIÇÃO: Inflamação da membrana mucosa dos brônquios. Esta forma pode sobrevir como 
conseqüência de ataques repetidos de bronquite aguda ou existir independentemente destes. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: desenvolver( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Bronquite que se desenvolve em um periodo longo de tempo 
Bronquite de um periodo longo de tempo 
Bronquite crônica 

FICHAN° 011 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bulbo duodenal 

DEFINIÇÃO: Porção justapilórica do duodeno. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

N1 que V rer prep N2' 
N1 prep N2' 
N1N2 



VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Estrutura globulosa que se localiza no duodeno 
Estrutura globulosa do duodeno 
Bulbo do duodeno 
Bulbo duodenal 

FICHAN° 012 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bulbo olfativo 

N 1' que V rer prep N2' 
Nl' prepN2' 
N1 prepN2 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Dilatação da extremidade anterior da fita olfativa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Estrutura globulosa que se localiza na fita olfativa 
Estrutura globulosa da fita olfativa 
Bulbo da fita olfativa 
Bulbo olfativo 

FICHAN° 013 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: bulbo piloso 

Nl' que V rer prep N2' 
N1' prep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

DEFINIÇÃO: Expansão bulbar da extremidade proximal dos pelos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Estrutura globulosa que se localiza na extremidade proximal dos pelos 
Estrutura globulosa da extremidade proximal dos pelos 
Bulbo da extremidade proximal dos pelos 
Bulbo piloso 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: canal deferente 

Nl' que V,erprep N2' 
Nl' prep N2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 



DEFINIÇÃO: Canal excretor do testículo que se dirige da cauda do epidídimo até o colo da 
vesícula seminal. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (de) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Canal que serve de escoadouro [do líquido produzido nos testículos] 
Canal escoadouro [do líquido produzido nos testículos) 
Canal deferente 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: canal medular 

Nl que V prep N2' 
Nl N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Cavidade interior dos ossos compridos, que contém a medula óssea. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

Canal que contém a medula óssea 
Canal da medula óssea 
Canal medular 

FICHA N° 016 

N1 que V N2' N3 
N1 prep N2' N3 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: canal torácico 

DEFINIÇÃO: Canal coletor da linfa que recebe os linfáticos dos membros inferiores, do 
abdome, da metade esquerda do tórax, do pescoço e da cabeça e do membro superior esquerdo; 
desemboca na veia subclávia esquerda. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Canal que se localiza no tórax 
Canal do tórax 
Canal torácico 

N 1 que V ref prep N2' 
N1 prepN2' 
N1 N2 



FICHA No 017 

lJNIDADE TERMINOLÓGICA: canal vertebral 

DEFINIÇÃO: Canal constituído pela sobreposição dos buracos vertebrais e que aloja a medula 

espinal. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: constituir(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Canal que se constitui pela sobreposição dos buracos vertebrais 
Canal da sobreposição dos buracos vertebrais 
Canal vertebral 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: células de Sertoli 

N 1 que V ref prep N3 prep N2' 
Nl prep N3 prep N2' 
N2N2 

DEFINIÇÃO: Células alongadas da parede dos canalículos seminíparos que desempanham 
funções de suporte para as células seminais propriamente ditas. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 

REESTRUTURAÇÃO: 

Células que foram primeiramente identificadas por Sertoli 
Células identificadas por Sertoli 
Células de Sertoli 

FICHA N° 019 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: cólica biliar 

N1 que V pass prep N2 
N 1 V pass prep N2 
N1 prepN2 

DEFINIÇÃO: Cólica provocada pela pelo espasmo das vias biliares 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 



Cólica que decorre do espasmo das vias biliares 
Cólica do espasmo das vias biliares 
Cólica biliar 

FICHA No 020 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: cólica renal 

Nl que V prep N3 prep N2' 
N 1 prep N3 prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: De fisiopatologia idêntica a das cólicas biliares, com a diferença de que os 
fenômenos se passam agora ao nível do bacinete e do uréter. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Cólica que decorre do espasmo das vias renais 
Cólica do espasmo das vias renais 
Cólica renal 

FICHAN°021 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: cólica uterina 

Nl que V prep N3 prep N2' 
Nl prep N3 prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Dores localizadas no hipogástrio e que aparecem durante a menstruação. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: originar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Cólica que se origina durante a mestruação 
Cólica da mestruação 
Cólica uterina 

FICHA No 022 

Nl que Vrerprep N3 
Nl prepN3 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corda do tímpano 



DEFINIÇÃO: Ramo do nervo facial que atravessa a caixa do tímpano e que se une ao nervo 
lingual para se perder na língua, onde recebe os estímulos gustativos nos dois terços anteriores 

deste órgão. 

TIPOLOGIA: N + prep + Art + N 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

órgão comprido e arredondado que se localiza na caixa do tímpano 
órgão comprido e arredondado da caixa do tímpano 
Corda da caixa do tímpano 
Corda do tímpano 

FICHAN° 023 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corda vocal 

Nl I que v refprep N3 prep N21 

Nl 1 prep N3 prep N21 

Nl prep N3 prep N21 

Nl prep N2 

DEFINIÇÃO: Prega membranosa existente na laringe e que contribui para a produção da voz 
pela sua tensão e distensão. 

TIPOLOGIA: N + prep + Art + N 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Órgão comprido e arredondado que serve para produzir a voz• 
Órgão comprido e arredondado da voz 
Corda da voz 
Corda vocal 

*-pela sua tensão e distensão 

FICHAN° 024 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: cordão espermático 

Nl 1 que VI prep V2 N21 

Nl 1 prep N21 

Nl prep N21 

Nl N2 

DEFINIÇÃO: Cordão que vem do testículo e que reúne o seu canal deferente, os nervos, as 
artérias e as veias desse órgão, indo depois penetrar no abdome pelo anel inguinal. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 



corda delgada que reúne o canal deferente, os nervos, as artérias e as veias do testículo 
Corda delgada do canal deferente, dos nervos, das artérias e das veias do testículo 
cordão do canal deferente, dos nervos, das artéri:JS e das veias do testículo 
Cordão espermático 

FICHAN°025 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo ciliar 

Nl' que V N2', N2", N2"' N2"" 
Nl' prep N2', N2", N2"'N2"" 
Nl prep N2', N2", N2"' N2"" 
NIN2 

DEFINIÇÃO: Orla formada pela membrana coróide do olho no ponto em que se liga ao 
contorno da córnea e onde se continua pela íris. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: constituir( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Corpo que se constitui pela membrana coróide do olho 
Corpo da membrana coróide do olho 
Corpo ciliar 

FICHAN°026 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo estriado 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Massa ovóide de substância cinzenta atravessada por numerosas estrias e que está 
situada em cada hemisfério cerebral. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: constituir(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Corpo que se constitui de numerosas estrias [situado no cérebro] 
Corpo de munerosas estrias [situado no cérebro] 
Corpo estriado [situado no cérebro] 

FICHAN°027 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpo vítreo 

N 1 que V ref prep N2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Substância transparente semilíquida que enche a maior parte do globo ocular, por 
detrás do cristalino. 



tiPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
:REESTRUTURAÇÃO: 

corpo [transparente semilíquido] que se assemelha ao vidro 
Corpo [transparente] de vidro 
Corpo vítreo 

FICHAN° 028 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpos cavernosos 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
NlN2 

DEFINIÇÃO: órgãos eréteis do pênis, constituídos por tecido que encerra cavidades esponjosas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: constituir(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Corpo que se constitui por tecido com cavidades esponjosas 
Corpo de tecido com cavidades esponjosas 
Corpo cavernoso 

FICHAN°029 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpúsculo de Malpighi 

N 1 que V rer prep N3 prep N2' 
Nl prep N3 prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Pequeno corpúsculo do rim que consiste num aglomerado de capilares sanguíneos 
envolvidos por uma membrana chamada cápsula de Bowman. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Corpúsculo que foi primeiramente identificado por Malpighi 
Corpúsculo identificado por Malpighi 
Corpúsculo de Malpighi 

FICHAN° 030 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: corpúsculo de Meissner 

Nl que V pass prep N2 
Nl V pass prep N2 
Nl prep N2 



.. 
DEFINIÇÃO: Corpúsculo das papilas dérmicas das pontas dos dedos, da pele dos lábios, das 

01amas e dos órgãos genitais externos, receptores de estímulos táteis. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado(a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Corpúsculo que foi primeiramente identificado por Meissner 
Corpúsculo identificado por Meissner 
Corpúsculo de Meissner 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: dedos em baqueta de tambor 

Nl que V pass prep N2 
Nl VpassprepN2 
Nl prepN2 

DEFINIÇÃO: Alargamento da cabeça dos dedos, que lhes confere o aspecto de baquetas de 
tambor. 

TIPOLOGIA: N + prep + N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Dedos que se assemelham a baquetas de tambor 
Dedos em baquetas de tambor 

FICHAN°032 

Nl que Vrerprep N2 
Nl prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: digestão intestinal 

DEFINIÇÃO: Os alimentos transformados no estômago, e que constituem o quimo chegam ao 
intestino delgado, onde sofrem a ação de quatro fatores: a) bile; b) suco pancreático; c) suco 
entérico ou intestinal; d) bactérias. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: ocorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Digestão que ocorre no intestino 
Digestão no intestino 

Nl que V prep N2' 
Nl prepN2' 



Digestão intestinal Nl N2 

FICHA NO 033 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: digestão salivar 

DEFINIÇÃO: Começa logo que os alimentos entram na boca. A saliva escoa-se pelos 
minúsculos orificios dos canais das glândulas salivares (parótides, sub linguais e submaxilares) e 
contém um fermento, a ptialina, que transforma o amido do pão, das batatas e de outras 
substâncias feculentas num açúcar, a maltose. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: ocorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Digestão que ocorre na boca, sob ação da saliva 
Digestão na boca, sob ação da saliva 
Digestão salivar 

FICHAN°034 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: dispepsia ácida 

Nl que V prep N3 prep N2' 
Nl prep N3 prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Dor e sensasões desagradáveis relacionadas com a função digestiva, devido à 
presença de uma quantidade excessiva de ácido clorídrico ou de sais ácidos no suco gástrico. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Dispepsia que decorre de quantidade excessiva de ácido clorídrico ou de sais ácidos no suco gástrico 
Dispepsia de ácido clorídrico ou de sais ácidos no suco gástrico 
Dispepsia ácida 

FICHA No 035 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: dispepsia aguda 

Nl que V prep N3 prcp N2' prcp N4 
Nl prcp N2' prcp N3 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Dor e sensações desagradáveis relacionadas com a função digestiva. Neste caso, 
ocorre por vezes nos indivíduos que digerem bem e, ainda mais freqüentemente, nos indivíduos 
com fraco poder digestivo. 



TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: desenvolver(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Dispepsia que se desenvolve em um período curto de tempo 
Dispepsia de um período curto de tempo 
Dispepsia aguda 

FICHAN° 036 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: dispepsia nervosa 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

DEFINIÇÃO: Dor e sensasões desagradáveis relacionadas com a função digestiva, devido a uma 
exagerada ou insuficiente atividade do sistema nervoso. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Dispepsia que decorre da exagerada ou insuficiente atividade do sistema nervoso 
Dispepsia da exagerada ou insuficiente atividade do sistema nervoso 
Dispepsia nervosa 

FICHA No 037 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: doença de Alzheimer 

Nl que V prep N3 prep N2' 
Nl prep N3 prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Demência pré-senil acompanhada de sintomas neurológicos focais. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado(a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Doença que foi primeiramente identificada por Alzheimer 
Doença identificada por Alzheimer 
Doença de Alzheirner 

FICHAN° 038 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: doença de Chagas 

Nl que V pess prep N2 
Nl VprepN2 
Nl prepN2 



DEFINIÇÃO: Doença tropical provocada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi, transmitida 
pelas dejeções de certos insetos e freqüente na América do Sul, sobretudo no Brasil. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
.REESTRUTURAÇÃO: 

Doença que foi primeiramente identificada por Chagas 
Doença identificada por Chagas 
Doença de Chagas 

FICHA N° 039 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: doença de Ritter 

DEFINIÇÃO: Dermatite exfoliativa dos recém-nascidos. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

Nl que Vpass prep N2 
Nl V pass prep N2 
Nl prep N2 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Doença que foi primeiramente identificada por Ritter 
Doença identificada por Ritter 
Doença de Ritter 

FICHAN°040 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: esclerose múltipla 

Nl que Vpass prep N2 
Nl Vpass prep N2 
Nl prep N2 

DEFINIÇÃO: Doença do encéfalo e da medula espinhal que, sendo de início lento, acaba por 
produzir sintomas marcados, como paralisias e tremores, tomando os indivíduos afetados 
invãlidos ao fim de alguns anos. Consiste em nódulos endurecidos, de tamanhos variados, 
disseminados irregularmente pelo encéfalo e pela medula, sendo cada um constituído por uma 
massa nevróglia, que costuma existir normalmente apenas na quantidade suficiente para suportar 
as células e as fibras nervosas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 



Escierose que reúne sintomas múltiplos 
Esclerose de sintomas múltiplos 
Esclerose múltipla 

FICHA No 041 

Nl queVN2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: febre ganglionar 

DEFINIÇÃO: Infecção aguda que aparece sob a forma epidêmica. Os gânglios do pescoço 
tumefazem-se no decurso de um dia ou dois e tomam-se dolorosos; ao mesmo tempo há uma 
febre ligeira e doente perde o apetite. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Febre que decorre da tumefação dos gânglios 
Febre dos gânglios 
Febre ganglionar 

FICHA No 042 

Nl que V prep N3 prep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: febre reumática- (Do grego rheuma: humor-qualquer líquido 
ou tecido semilíquido do organismo) 

DEFINIÇÃO: Afecção geral acompanhada de dores nas articulações, febre, suores e tendência a 
envolver as serosas e o coração. Acreditava-se que era causada pelo acúmulo de líquido nas 
articulações, daí a origem do nome. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Febre que (se acreditava) decorre do acúmulo de liquido (rheuma: humor) nas articulações 
Febre do acúmulo de liquido (rheuma: humor) nas articulações 
Febre reumática 

FICHAN° 043 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: febre tifóide 

Nl que V prep NJ prep N2' prep N4 
N I prep NJ prep N2' prep N4 
NIN2 



DEFINIÇÃO: Febre contínua caracterizada por sintomas abdominais acentuados e em relação 
com ulceração da mucosa intestinal, por uma erupção na pele e de causa direta com o bacilo 
Salmonella typhosa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Febre que decorre do bacilo Salmonella typhosa 
Febre do bacilo Salmonella typhosa 
Febre tifóide 

FICHAN° 044 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: fratura com cavalgamento 

Nl que V prep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

DEFINIÇÃO: Fratura em que um topo cavalga sobre o outro, fazendo geralmente as duas 
porções do osso fraturado um ângulo entre si. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: formar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Fratura que se forma com um topo cavalgando sobre o outro 
Fratura com um topo cavalgando sobre o outro 
Fratura com cavalgamento 

FICHA No 045 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: fraturas cominutivas 

Nl que Vrerprep N3 V2 N4 
Nl prep N3 V2 N4 
Nl prepN2 

DEFINIÇÃO: Fraturas de que resultam vários fragmentos ósseos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: resultar (em) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Fraturas que resultam em vários fragmentos ósseos 
Fraturas em vários fragmentos ósseos 
Fraturas cominutivas 

Nl que V prep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 



------------------------------------------ --

FICHAN° 046 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: fratura deprimida 

DEFINIÇÃO: Fratura na qual um fragmento de osso é deslocado para dentro, ficando 
desnivelado do osso são. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: formar( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Fratura que se forma em desnível com o osso são 
Fratura em desnível com o osso são 
Fratura deprimida 

FICHAN° 047 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: frêmito catário 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
NlN2 

DEFINIÇÃO: Frêmito comparável ao do ronron dos gatos e que se percebe colocando-se a mão 
sobre a região cardíaca em certos casos de afecções das válvulas do coração. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Frêmito que se assemelha ao ronronar dos gatos 
Frêmito do ronronar dos gatos 
Frêmito catário 

FICHAN°048 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: glândula de Bartholin 

DEFINIÇÃO: Glândula cujo canal excretor se abre por um pequeno orificio lateral na vulva, 
mais precisamente, no sulco ninfunenial, isto é, no sulco que separa os pequenos lábios do hímen 
ou dos seus restos carunculares. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

?.0 



VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado(a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Glândula que foi primeiramente identificada por Bartholin 
Glândula identificada por Bartholin 
Glândula de Bartholin 

FICHA No 049 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: glândulas salivares 

NI que V pass prep N2 
NI Vpass prep N2 
NI prep N2 

DEFINIÇÃO: Glândulas situadas perto da boca, que se comunicam com esta última por meio de 
canais e que segregam a saliva. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Glândulas que servem para segregar a saliva 
Glândulas da saliva 
Glândulas salivares 

FICHAN°050 

NI que VI prep V2 N2' 
NI prep N2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: glândula pituitária 

DEFINIÇÃO: Pequena glândula do tamanho de uma ervilha ligada à base do cérebro e alojada 
numa depressão do osso esfenóide. Acreditava-se que produzia pituíta, daí a origem do nome. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Glândula que (se acreditava) serve para produzir pituíta 
Glândula da pituíta 
Glândula pituitária 

NI que VI prep V2 N2' 
NI prepN2' 
Nl N2 

2 1 



UNIDADE TERMINOLÓGICA: glândula supra-renal 

DEFINIÇÃO: As glândulas supra-renais são dois órgãos situados sobre os pólos superiores dos 
dois rins. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Glândulas que se localizam sobre os pólos superiores dos dois rins 
Glândulas sobre os pólos superiores dos dois rins 
Glândulas supra-renais 

FICHAN°052 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: glândula tiróide 

N 1 que V rer prep N2' prep N2" 
Nl prep N2' prep N2" 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Órgão glandular muito vascularizado situado na região anterior do pescoço 
semelhante a um escudo.( do grego thyreos, escudo alongado) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Glândula que se assemelha a um escudo alongado 
Glândula de escudo alongado 
Glândula tiróide 

FICHAN°053 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: glândulas sebáceas 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

DEFINIÇÃO: Pequenas glândulas situadas junto à raíz dos pelos e que se abrem nos folículos 
dos mesmos, a pequena distância da superficie da pele; segregam uma substância oleosa. (sebo: 
substância espessa, semilíquida, composta de gordura e detritos celulares da camada de Malpighi. 
Do latim sebum.) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (para ... ) 
REESTRUTURAÇÃO: 



Glândulas que servem para segregar sebo 
Glândulas do sebo 

Nl que Vl prep V2 N2' 
Nl prepN2' 

Glândulas sebáceas Nl N2 

FICHA No 054 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hemorragia externa 

DEFINIÇÃO: Saída de sangue para fora dos vasos que normalmente o contêm. Neste caso, 
ocorre a partir de uma ferida na pele. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hemorragia que decorre de uma ferida na pele 
Hemorragia de uma ferida na pele 
Hemorragia externa 

FICHA No 055 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hemorragia interna 

Nl que V prep N3 
Nl prep N3 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Saída de sangue para fora dos vasos que normalmente o contêm. Neste caso, 
ocorre em qualquer cavidade interna, como no estômago ou nos intestinos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: ocorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hemorragia que ocorre em qualquer cavidade interna 
Hemorragia em qualquer cavidade interna 
Hemorragia interna 

FICHAN°056 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hemorróidas externas 

Nl que V prep N3 N2' 
Nl prep N3 N2' 
NlN2 

DEFINIÇÃO: As hemorróidas externas encontram-se fora do intestino, estão recobertas pela 
pele e são de cor castanha ou púrpuro-escura. 



TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hemorróidas que se localizam fora do intestino 
Hemorróidas de fora do intestino 
Hemorróidas externas 

FICHAN°057 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hemorróidas internas 

Nl que V rer N2' prep N3 
Nl prep N2' prep N3 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: As hemorróidas internas estão na parte de dentro do ânus, cobertas pela mucosa, e 
são de cor vermelho vivo ou de cor de cereja. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hemorróidas que se localizam na parte interna do ânus 
Hemorróidas da parte interna do ânus 
Hemorróidas internas 

FICHAN°058 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hérnia crural 

Nl que V,.,r prep N2' prep N3 
Nl prep N2' prep N3 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: É a saída de qualquer órgão ou parte de um órgão para a espessura da parede da 
cavidade que o contém ou, através desta, para o exterior. Uma hérnia é geralmente denominada 
segundo o ponto do organismo em que se dá. Neste caso, a hérnia sai pelo canal crural e vem para 
a frrente, para a face anterior da coxa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: sair 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hérnia que sai pelo canal crural 
Hérnia do canal crural 
Hérnia crural 

Nl que V prep N3 N2 
Nl prepN3 N2 
Nl N2 

)_r.f 



FICHAN°059 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hérnia epigástrica 

DEFINIÇÃO: É a saída de qualquer órgão ou parte de wn órgão para a espessura da parede da 
cavidade que o contém ou, através desta, para o exterior. Uma hérnia é geralmente denominada 
segundo o ponto do organismo em que se dá. Neste caso, a hérnia sai pela região do epigástrio. 
(Vulg. "boca do estômago") 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: sair 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hérnia que sai pelo epigástrio 
Hérnia do epigástrio 
Hérnia epigástrica 

FICHA N° 060 

Nl que V prep N2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hérnia inguinal 

DEFINIÇÃO: É a saída de qualquer órgão ou parte de um órgão para a espessura da parede da 
cavidade que o contém ou, através desta, para o exterior. Uma hérnia é geralmente denominada 
segundo o ponto do organismo em que se dá. Neste caso, a hérnia sai do canal inguinal e tende a 
descer ao longo do canal espermático, para dentro do escroto. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: sair 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hérnia que sai pelo canal inguinal 
Hérnia do canal inguinal 
Hérnia inguinal 

Nl que V prep N3 N2 
Nl prepN3 N2 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hérnia umbilical 

DEFINIÇÃO: É a saída de qualquer órgão ou parte de um órgão para a espessura da parede da 
cavidade que o contém ou, através desta, para o exterior. Uma hérnia é geralmente denominada 

)o 



segundo o ponto do organismo em que se dá. Este tipo de hérnia é observada em particular nas 
crianças mal desenvolvidas. 

tiPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: sair 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hérnia que sai pelo umbigo 
Hérnia do umbigo 
Hérnia umbilical 

FICHA No 062 

Nl que V prep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: herpes da face 

DEFINIÇÃO: O herpes é uma erupção cutânea de natureza aguda que consiste no aparecimento 
de pequenas vesículas amarelas que se espalham por uma determinada área, secam e curam por 
formação de crostas. 

TIPOLOGIA: N + prep + Art + N 

VERBO RELACIONAL: surgir 
REESTRUTURAÇÃO: 

Erupção cutânea que surge na face 
Erupção cutânea na face 
Herpes da face 

FICHAN° 063 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: herpes labial 

Nl' que V prep N2 
Nl' prep N2 
Nl prep N2 

DEFINIÇÃO: O herpes é uma erupção cutânea de natureza aguda que consiste no aparecimento 
de pequenas vesículas amarelas que se espalham por uma determinada área, secam e curam por 
formação de crostas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: surgir 
REESTRUTURAÇÃO: 

Erupção cutânea que surge nos lábios Nl' que V prep N2' 



Erupção cutânea nos lãbios 
Herpes labial 

FICHAN° 064 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: herpes zóster 

Nl' prep N2' 
NlN2 

DEFINIÇÃO: O herpes é uma erupção cutânea de natureza aguda que consiste no aparecimento 
de pequenas vesículas amarelas que se espalham por uma determinada ãrea, secam e curam por 

formação de crostas. 

TIPOLOGIA: N + N (?) 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Erupção cutânea que se assemelha a wn cinto [pelo modo como se espalha] 
Erupção cutânea como wn cinto [pelo modo como se espalha] 
Herpes zóster [do grego zoster = cinto] 

FICHAN°065 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hidrocefalia adquirida 

Nl' que Vn:rprep N2' 
Nl' prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Acumulação anormal de líquido cefalorraquidiano nos ventrículos cerebrais. 
Neste caso, pode ter o seu aparecimento devido à meningite ou tumores no cérebro. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hidrocefalia que decorre de meningite ou tumores no cérebro 
Hidrocefalia da meningite ou tumores no cérebro 
Hidrocefalia adquirida 

FICHAN° 066 

Nl que V prep N3 N4 
Nl prep N3 N4 
NlN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: hidrocefalia congênita 

DEFINIÇÃO: Acumulação anormal de líquido cefalorraquidiano nos ventrículos cerebrais. 
Neste caso, é conatural, ou seja, nasce com o indivíduo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



VERBO RELACIONAL: originar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Hidrocefalia que se origina no nascimento 
Hidrocefalia do nascimento 
Hidrocefalia congênita 

FICHAN°067 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: língua geográfica 

DEFINIÇÃO: Alteração ligeira na qual a lfngua apresenta placas brancas entremeadas com áreas 
vermelhas, lisas e irregulares, assemelhando-se a um mapa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Lfngua que se assemelha a um mapa 
Lfngua de mapa 
Lfngua geográfica 

FICHAN°068 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: mão em garra 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Mãos e dedos dobrados e atrofiados. Esta situação é geralmente devida à paralisia 
do nervo cubital ou do nervo mediano; no primeiro caso afeta principalmente os dedos mfnimo e 
anular. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Mão que se assemelha a uma garra 
Mão de uma garra 
Mão em garra 

FICHAN°069 

Nl que V rer prep N2 
Nl prepN2 
Nl prepN2 



UNIDADE TERMINOLÓGICA: mão em tridente 

DEFINIÇÃO: Mão característica da acondroplasia; os dedos têm mais ou menos o mesmo 
comprimento e hâ uma separação do segundo e terceiro dedos ao nível da segunda articulação 
falângica. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Mão que se assemelha a um tridente 
Mão de um tridente 
Mão em tridente 

FICHA No 070 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: mão simiesca 

Nl que V ref prep N2 
Nl prepN2 
Nl prepN2 

DEFINIÇÃO: Mão com a palma achatada e o polegar levado para trâs, para o plano dos 
restantes dedos e tendo perdido a capacidade de se lhes opor. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Mão que se assemelha a de macaco 
Mão de macaco 
Mão simiesca 

FICHA N°071 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: medula espinhal 

DEFINIÇÃO: É a porção inferior do sistema nervoso central e está situada dentro da coluna 
vertebral. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 



Medula que se localiza dentro da coluna vertebral 
Medula da coluna vertebral 
Medula espinhal 

FICHA~072 

UNIDADE TERMINOLóGICA: medula óssea 

Nl que vmprep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

DEFINIÇÃO: Substância existente no interior dos ossos. É de duas espécies: medula amarela, 
que ocupa o espaço tubular da diáfase dos ossos compridos e a medula vermelha, que enche os 
pequenos espaços existentes no interior dos ossos curtos e dos ossos chatos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Medula que se localiza no interior dos ossos 
Medula do interior dos ossos 
Medula óssea 

FICHAN° 073 

Nl que Vrerprep N3 prep N2' 
Nl prep N3 prep N2' 
N1N2 

UNIDADE TERMINOLóGICA: membrana aracnóide 

DEFINIÇÃO: Uma das meninges, ou seja, uma das membranas que revestem o encéfalo e a 
medula espinhal. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Membrana que se assemelha a uma teia de aranha 
Membrana de teia de aranha 
Membrana aracnóide 

FICHAN°074 

UNIDADE TERMINOLóGICA: membranas serosas 

Nl que Vmprep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

?12 



DEFINIÇÃO: As membranas serosas são membranas lisas e transparentes que forram certas 
cavidades do corpo. O nome destas membranas deriva do fato da sua superficie ser umedecida 
por um liquido derivado do soro sanguíneo ou da linfa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: conter 
REESTRUTURAÇÃO: 

Membranas que contêm wn Uquido derivado do soro sangu(neo ou da linfa (na sua superficie) 
Membranas com um líquido derivado do soro sanguíneo ou da linfa (na sua superflcie) 
Membranas serosas 

FICHA No 075 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: meningite meningocócica 

Nl queVN2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Termo que se emprega para designar uma inflamação das membranas que 
envolvem o cérebro ou a medula espinhal ou ambas. Neste caso, é causada por um germe, o 
meningococo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Meningite que decorre de infecção por meningococo 
Meningite por meningococo 
Meningite meningocócica 

FICHAN° 076 

Nl que V prep N3 prep N2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: meningite pneumocócica 

DEFINIÇÃO: Termo que se emprega para designar uma inflamação das membranas que 
envolvem o cérebro ou a medula espinhal ou ambas. Neste caso, é habitualmente secundária a 
uma infecção pneumocócica num outro lugar, como por exemplo, uma otite média. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Meningite que decorre de uma infecção pneumocócica Nl que V prep N3 N2 



• 

Meningite de infecção pneumocócica 
Meningite pneumocócica 

FICHA No 077 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: meningite tuberculosa 

Nl prepN3 N2 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Termo que se emprega para designar uma inflamação das membranas que 
envolvem o cérebro ou a medula espinhal ou ambas. Neste caso, é uma inflamação das meninges 
causda pelo bacilo da tuberculose. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Meningite que decorre de infecção pelo bacilo da tuberculose 
Meningite do bacilo da tuberculose 
Meningite tuberculosa 

FICHA N° 078 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: músculo gêmeo 

Nl que V prep N3 prep N2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Cada um dos músculos simétricos e superficiais da região posterior da perna 
(barriga da perna), que se inserem embaixo, no calcâneo, por meio do tendão-de-aquiles. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Músculo que se apresenta simétrico na região posterior da perna 
Músculo simétrico na região posterior da perna 
Músculo gêmeo 

FICHAN° 079 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: músculo semimembranoso 

Nl que VrerN2' prep N3 
N I N2' prep N3 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Músculo que se insere, em cima, na tuberosidade do ísquio e, embaixo: pelo feixe 
descendente (tendão direto) do seu tendão terminal, na parte posterior da tuberosidade interna da 
tíbia; pelo feixe recorrente (ligamento poplíteo oblíquo) do tendão, na cápsula fibrosa da 
articulação do joelho e na porção intercondiliana posterior do fêmur; pelo feixe anterior ou 

) y 



horizontal (tendão reflexo), na parte ântero-extema da tuberosidade interna da tíbia. É composto 
em parte por uma membrama, aponevrose ou fáscia. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: constituir(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Músculo que se constitui parcialmente por uma membrana 
Músculo parcialmente membranoso 
Músculo semimembranoso 

FICHAN°080 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: músculo semitendinoso 

Nl que V rer N2' prep N2" 
Nl N2'N2" 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Músculo da coxa que se insere em cima na face posterior do ísquio e embaixo na 
parte interna da extremidade superior da tíbia, constituindo com os tendões do costureiro e do reto 
interno o conjunto aponevrótico conhecido como pé-de-pato. Que é constituído em parte por 
tendão. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: constituir( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Músculo que se constitui parcialmente por tendão 
Músculo parcialmente tendinoso 
Músculo semitendinoso 

FICHA No 081 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: músculos escalenos 

Nl que V rer N2' prep N2" 
Nl N2'N2" 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Músculos que se inserem nas vértebras do pescoço e nas primeira e segunda 
costelas, podendo atuar como músculos respiratórios, por elevação dessas das costelas, e como 
flexores do pescoço. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 



Músculos que apresentam todos os ângulos e lados desiguais 
Músculos com todos os ângulos e lados desiguais 
Músculos escalenos 

FICHA No 082 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nervo auditivo 

Nl que VN2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: O nervo auditivo, ou nervo do ouvido, é o oitavo nervo craniano. Compõe-se de 
dois ramos: um relacionado com a audição (nervo coclear) e o outro, ao sentido do equillbrio 
(nervo vestibular). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: visar 
REESTRUTURAÇÃO: 

Nervo que visa a audição e o equilíbrio 
Nervo da audição e do equilíbrio 
Nervo auditivo 

FICHAN° 083 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nervo facial 

Nl que V N2' N3 
Nl prep N2' N3 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: É o sétimo dos nervos cranianos e inerva os músculos da expressão da face, sendo 
um nervo puramente motor. Entra na face imediatamente por debixo do ouvido após ter-se 
dividido em várias ramificações. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: visar 
REESTRUTURAÇÃO: 

Nervo que visa inervar os músculos da expressão da face 
Nervo para inervar os músculos da expressão da face 
Nervo facial 

FICHAN°084 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nervo hipoglosso 

Nl que VI V2 N3 prep N2' 
N 1 prep V2 N3 prep N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Décimo segundo par craniano; inerva os músculos da língua. 



TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: visar 
REESTRUTURAÇÃO: 

Nervo que visa inervar os músculos da língua 
Nervo para inervar os músculos da língua 
Nervo hipoglosso 

FICHAN°085 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nervo vago 

Nl que VI V2 N3 prep N2' 
N I prep V2 N3 prep N2' 
NIN2 

DEFINIÇÃO: Designa-se assim cada um do décimo par de nervos cranianos. Ao contrário dos 
outros nervos cranianos, que se relacionam com sentidos especiais ou que se distribuem pela pele 
e pelos músculos da cabeça e do pescoço, este nervo, como seu nome indica, mergulha no tórax e 
no abdome e fornece ramificações para a garganta, os pulmões, o coração, o estômago, etc. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: visar 
REESTRUTURAÇÃO: 

Nervo que visa inervar diversos órgãos 
Nervo para inervar diversos órgãos 
Nervo vago 

FICHA No 086 

Nl que Vl V2 N2' 
Nl prep V2 N2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nervo vestibular 

DEFINIÇÃO: Nervo que transmite ao cérebro as impressões colhidas pelo vestíbulo e pelos 
canais semicirculares do ouvido interno. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: visar 
REESTRUTURAÇÃO: 

Nervo que visa transmitir ao cérebro as impressões colhidas pelo vestlbulo 
Nervo das impressões colhidas pelo vestibulo 
Nervo vestibular 

Nl que VI V2 prep N3 N4 V3 prep N2' 
Nl prep N4 V3 prep N2' 
NI N2 



FICHAN°087 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: nervos cranianos 

DEFINIÇÃO: São os nervos que se originam no encéfalo e que inervam as estruturas da cabeça 
e de parte do pescoço. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: visar 
REESTRUTURAÇÃO: 

Nervo que visa inervar as estruturas da cabeça e de parte do pescoço 
Nervo para inervar as estruturas da cabeça e de parte do pescoço 
Nervo craniano 

FICHA No 088 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: osso lacrimal 

Nl que Vl V2 N2' 
Nl prep V2 N2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Pequeno osso que contribui para formar a parede interna da órbita. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: constituir 
REESTRUTURAÇÃO: 

Osso que constitui a parede interna da órbita 
Osso da parede interna da órbita 
Osso lacrimal 

FICHAN°089 

Nl que VN3 
Nl prep N3 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: ouvido externo 

DEFINIÇÃO: O ouvido externo é constituído pela orelha ou pavilhão, à superficie da cabeça e 
pelo canal auditivo externo, que se dirije para dentro, para a membrana do tímpano. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compreender 
REESTRUTURAÇÃO: 

Ouvido que compreende a orelha e o canal auditivo externo Nl que V N2' N2" 



Ouvido da orelha e do canal auditivo externo 
Ouvido externo 

FICHAN° 090 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: peritonite aguda 

Nl prep N2' N2" 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Inflamação do peritoneu, isto é, da membrana serosa que reveste as cavidades 
abdominal e pélvica, bem como as vísceras nelas contidas. Em regra, a peritonite aguda é 
conseqüência da entrada de microorganismos na cavidade peritoneal; essa entrada faz-se por 
feridas da parede abdominal ou a partir de um dos órgãos abdominais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: desenvolver(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Peritonite que se desenvolve em um período curto de tempo 
Peritonite de um período curto de tempo 
Peritonite aguda 

FICHAN° 091 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: peritonite crônica 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
NIN2 

DEFINIÇÃO: Inflamação do peritoneu, isto é, da membrana serosa que reveste as cavidades 
abdominal e pélvica, bem como as vísceras nelas contidas. A peritonite crônica, na grande 
maioria dos casos é de etiologia tuberculosa e secundária a uma tuberculose óssea, articular, 
ganglionar ou intestinal. Há também uma forma localizada de peritonite crônica que não é 
tuberculosa. Esta última forma deve-se à inflamação crônica de um órgão abdominal ou a uma 
ulceração que ameaça perfurar. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: desenvolver(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Peritonite que se desenvolve em um período longo de tempo 
Peritonite de um período longo de tempo 
Peritonite crônica 

FICHAN° 092 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
NlN2 



UNIDADE TERMINOLÓGICA: plexo de Auerbach 

DEFINIÇÃO: Plexo de fibras nervosas vegetativas existente na camada muscular do estômago e 
do intestino. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Plexo que foi primeiramente identificado por Auerbach 
Plexo identificado por Auerbach 
Plexo de Auerbach 

FICHAN° 093 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: plexo solar 

Nl que Vpass prep N2 
Nl Vpas5 prepN2 
Nl prepN2 

DEFINIÇÃO: Plexo (rede de nervos) nervoso vegetativo, situado no abdome, assim designado 
em conseqüência de os seus nervos estarem vagamente dispostos de modo radiário. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Plexo (rede de nervos) que se apresenta de modo radiário 
Plexo de modo radiário 
Plexo solar 

FICHA No 094 

Nl que Vrer prep N2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: polígono ou círculo de T.Willis 

DEFINIÇÃO: Polígono arterial da base do cérebro formado pelas artérias cerebrais posteriores, 
comunicantes posteriores, cerebrais anteriores e comunicante anterior. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado(a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Polígono ou círculo que foi primeiramente identificado por T. Willis Nl que V pus prep N2 



Polígono ou círculo identificado por T. Willis 
Polígono ou círculo de T. Willis 

FICHAN°095 

N 1 V pass prep N2 
Nl prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: polipose intestinal 

DEFINIÇÃO: Doença caracterizada pela formação de múltiplos pólipos. Neste caso, no 
intestino. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Polipose que se localiza no intestino 
Polipose do intestino 
Polipose intestinal 

FICHAN° 096 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: polipose nasal 

DEFINIÇÃO: Doença caracterizada pela formação de múltiplos pólipos. Neste caso, nas fossas 
nasais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Polipose que se localiza nas fossas nasais 
Polipose das fossas nasais 
Polipose nasal 

FICHAN°097 

Nl que Vrerprep N2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: reflexo de Guillain-Barré 

DEFINIÇÃO: Reflexos osteotendinosos do membro inferior: Reflexo tibiofemural posterior de 
G.-B. e Reflexo peroniofemural de G.-B. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 



--- -----------------------------~---------------------------------------------------------------------

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado(a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Reflexo que foi primeiramente identificado por Guillain-Barré 
Reflexo identificado por Guillain-Barré 
Reflexo de Guillain-Barré 

FICHAN° 098 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sinais de Babinski 

N 1 que V pus prep N2 
Nl V pus prep N2 
Nl prepN2 

DEFINIÇÃO: Nome com que se designa uma resposta anormal do reflexo plantar.( no indivíduo 
normal, ao estimular-se o planta do pé, dá-se a flexão de todos os dedos; no indivíduo com sinal 
de Babinski não se obtém este reflexo). 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sinais que foram primeiramente identificados por Babinski 
Sinais identificados por Babinski 
Sinais de Babinski 

FICHA No 099 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sinal de Brauch-Romberg 

Nl que V pass prep N2 
Nl V pass prep N2 
Nl prep N2 

DEFINIÇÃO: Perda do equilibrio quando se está de pé com os pés juntos e os olhos fechados. É 
um sinal de lesão vestibulocerebelosa ou dos cordões posteriores da medula. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sinal que foi primeiramente identificado por Brauch-Romberg 
Sinal identificado por Brauch-Romberg 
Sinal de Brauch-Romberg 

FICHAN° 100 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sinal do Godet 

Nl que Vpass prep N2 
Nl Vpess prepN2 
Nl prepN2 



DEFINIÇÃO: Depressão que deixa a pressão do dedo sobre um tegumento cutâneo ou mucoso 
infiltrado por edema. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sinal que foi primeiramente identificado por Godet 
Sinal identificado por Godet 
Sinal de Godet 

FICHAN° 101 

UNIDADE TERMINO!:-ÓGICA: sinal de Kernig 

N 1 que V pass prep N2 
N1 Vpass prep N2 
N1 prepN2 

DEFINIÇÃO: Sinal encontrado nas meningites e que consiste no seguinte: numa pessoa normal 
a coxa pode flectir-se sobre a bacia com o joelho em extensão; nas meningites o joelho flecte-se 
quando a coxa se flecte sobre a bacia, ou então sobrevém uma dor intensa ao tentar-se a flexão da 
coxa com o joelho em extensão. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sinal que foi primeiramente identificado por Kemig 
Sinal identificado por Kemig 
Sinal de Kernig 

FICHA N° 102 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sinal de Lasegue 

N1 que Ypass prep N2 
N1 Vpass prep N2 
N1 prepN2 

DEFINIÇÃO: Sinal de ciática: dor provocada em todo ou em parte do trajeto do nervo ciático ao 
fletir a coxa sobre a bacia, mantendo a perna em extensão. É provocada por distensão do nervo. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sinal que foi primeiramente identificado por Lasegue N1 que Ypass prep N2 



Sinal identificado por Lasegue 
Sinal de Lasegue 

FICHAN•to3 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sinal de H. Oppenheim 

Nl V pus prep N2 
Nl prepN2 

DEFINIÇÃO: Extensão dorsal do dedo grande do pé ao exercer uma pressão descendente sobre 
os músculos da região ânter-extema da perna. Observa-se nas lesões da via piramidal. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sinal que foi primeiramente identificado por Oppenheim 
Sinal identificado por Oppenheim 
Sinal de Oppenheim 

Nl que V pass prep N2 
Nl V pus prep N2 
Nl prepN2 

FICHA N°104 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: síndrome de Ganser 

DEFINIÇÃO: Síndrome existente em certos doentes pitiáticos e em psicóticos, caracterizado por 
pararrespostas, preplexidade, espanto e infantilidade. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Síndrome que foi primeiramente identificada por Ganser 
Síndrome identificada por Ganser 
Síndrome de Ganser 

FICHAN° 105 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sinovite serosa 

Nl que Vpess prep N2 
Nl Vpess prep N2 
Nl prepN2 

DEFINIÇÃO: Inflamação de uma membrana sinovial. As sinovites articulares designam-se mais 
freqUentemente por artrites. Neste caso, aparece por vezes no decurso de uma doença geral, em 



particular o reumatismo articular, a blenorragia e a sífilis secundária e caracteriza-se por um 
abundante derrame não purulento. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: apresentar 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sinovite que apresenta abundante derrame não purulento 
Sinovite com abundante derrame não purulento 
Sinovite serosa 

FICHA N• 106 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sistema muscular 

Nl queVN3 
Nl prepN3 
NIN2 

DEFINIÇÃO: Compreende todos os músculos voluntários, atingindo o peso de cerca de 50 Kg 
num indivíduo de estatura média (70 Kg), ou seja, mais de dois quintos do peso total do corpo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compreender 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sistema que compreende todos os músculos voluntários 
Sistema de todos os músculos voluntários 
Sistema muscular 

FICHA N• 107 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sistema nervoso (em "nervos") 

Nl queVN2' 
Nl prepN2' 
N1N2 

DEFINIÇÃO: O sistema nervoso é constituído em parte por células e em parte por fibras que 
são, cada uma, um prolongamento duma célula nervosa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compreender 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sistema que compreende prolongamentos de células nervosas 
Sistema de prolongamentos de células nervosas 
Sistema nervoso 

Nl queVN2' 
N1 prepN2' 
N1 N2 



DEFINIÇÃO: Espaço geográfico de interações do ar, do mar e da terra, incluindo seus 
recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra tenestre, que serão 
definidas pelo Plano.(Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro?) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN-084 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Zonas florestais 

DEFINIÇÃO: Zonas constituídas por áreas destinadas predominantemente ao fomento, 
exploração e conservação das espécies florestais e outros recursos a elas associados, 
dentro dos condicionalismos e legislação que as regula. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN•oss 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Zona de recuperação 

DEFINIÇÃO: Aquela que contém áreas consideravelmente alteradas pelo homem. Zona 
provisória que, uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas 
permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser removidas e a restauração 
deverá ser natural ou naturalmente agilizada. O objetivo geral do manejo é deter a 
degradação dos recursos ou restaurar a área. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 



FICHA No 108 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: sistema nervoso simpático 

DEFINIÇÃO: Secção do sistema nervoso a que pertence a maior parte dos nervos que ligam e 
regulam os vários órgãos internos. 

TIPOLOGIA: N + Adj + Adj 

VERBO RELACIONAL: visar 
REESTRUTURAÇÃO: 

Sistema nervoso que visa ligar e regular os vários órgãos internos 
Sistema nervoso para ligar e regular os vários órgãos internos 
Sistema nervoso simpático 

FICHAN° 109 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: tecido adiposo 

Nl que VI V2 V3 N3 
Nl prep V2 V3 N3 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Variedade de tecido conjuntivo nas malhas do qual jazem células, cada uma das 
quais é distendida por várias pequenas gotas ou por uma grande gota de gordura. (Ver tecido) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compor(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Tecido que se compõe de gordura 
Tecido de gordura 
Tecido adiposo 

FICHA N° 110 

N1 que Vrefprep N2' 
N1 prepN2' 
Nl N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: tecido conjuntivo 

DEFINIÇÃO: O tecido conjuntivo ou conetivo é um tecido que existe em todos os pontos do 
corpo, não só preenchendo os espaços deixados pelos tecidos de maior importância fisiológica, 
como constituindo ele próprio o elemento fundamental de outros tecidos (tendões, ligamentos, 
aponevroses, membranas serosas, meninges, etc.). Tecido que compreende o tecido conjuntivo 
propriamente dito, o tecido adiposo, o tecido ósseo, o tecido cartilagineo, etc.(V er tecido) 



TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: servir (de) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Tecido que serve de conetivo 
Tecido conetivo 
Tecido conjuntivo 

FICHAN° 111 

N1 que V prep N2' 
N1N2' 
N1 N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: tecidos epiteliais 

DEFINIÇÃO: Tecidos que incluem as células que revestem a pele e as membranas mucosas, 
assim como as que formam as glândulas.(V er tecido) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: reunir 
REESTRUTURAÇÃO: 

Tecidos que reúnem as células que revestem a pele e as membranas mucosas 
Tecidos das células que revestem a pele e as membranas mucosas 
Tecidos epiteliais 

FICHA No 112 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: tecidos líqüidos 

DEFINIÇÃO: Sangue e linfa.(Ver tecido) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: compor( -se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Nl queVN2' 
Nl prepN2' 
Nl N2 

Tecidos que se constituem de sangue e linfa 
Tecidos de sangue e linfa 

N1 que V ref prep N2' N2" 
N1 prep N2' N2" 

Tecidos líquidos N1N2 

FICHA No 113 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: triângulo de Farabeuf 



DEFINIÇÃO: Espaço triangular situado no pescoço e delimitado pela veia jugular interna, pelo 
tronco venoso tirolinguofacial e pelo nervo grande hipoglosso. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: ser (primeiramente) identificado( a) (por) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Triângulo que foi primeiramente identificado por Farabeuf 
Triângulo identificado por F arabeuf 
Triângulo de Farabeuf 

FICHA No 114 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: úlcera de decúbito 

Nl que Vpass prep N2 
Nl Vpass prep N2 
Nl prepN2 

DEFINIÇÃO: Inflamação e ulceração da pele do tronco ou dos membros das pessoas que são 
obrigadas a estar de cama durante muito tempo, e em especial daquelas que se acham bastante 
enfraquecidas pela doença. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

VERBO RELACIONAL: decorrer 
REESTRUTURAÇÃO: 

Úlcera que decorre de longos períodos deitado na cama 
Úlcera de longos períodos deitado na cama 
Úlcera de decúbito 

FICHAN° 115 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: úlcera duodenal 

Nl que V prep N3 N2' 
N 1 prep N3 N2' 
N1 prepN2 

DEFINIÇÃO: Afecção em que se forma no duodeno, em geral próximo do piloro, ou seja, da 
válvula que separa o estômago do duodeno, uma ulceração semelhante à úlcera do estômago. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Úlcera que se localiza no duodeno N1 que Yrerprep N2' 



REESTRUTURAÇÃO: 

Úlcera que decorre da deficiência de irrigação provocada por varizes 
Úlcera da deficiência de irrigação provocada por varizes 

N 1 que V 1 prep N3 V2 prep N2' 
N1 prep N3 V2 prep N2' 

úlcera varicosa N1 N2 

FICHA No 119 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: veias coronárias 

DEFINIÇÃO: São as veias que trazem parte do sangue que circula nas citadas artérias (artérias 
coronárias) até ao seio coronário, o qual, por sua vez, lança o sangue que contém na aurícula 
direita. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: assemelhar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Veias que se assemelham a uma coroa [pelo modo como circundam (para irrigar) o coração] 
Veias em coroa [pelo modo como circundam (para irrigar) o coração] 
Veias coronárias 

FICHAN° 120 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: vesttbulo da vulva 

N1 que Vrefprep N2' 
N1 prepN2' 
Nl N2 

DEFINIÇÃO: Parte da vulva limitada acima pelo clitóris, abaixo pelo meato uretral e aos lados 
pelos pequenos lábios. [vestíbulo: cavidade que serve de entrada a outra] 

TIPOLOGIA: N + prep + Art + N 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Vestíbulo que se localiza na vulva 
Vestíbulo da vulva 

FICHAN° 121 

Nl que Vrefprep N2 
Nl prep N2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: vestíbulo do ouvido 

DEFINIÇÃO: Cavidade do ouvido interno situada imediatamente por dentro da caixa do 
tímpano, atrás do caracol e à frente dos canais semicirculares. 



TIPOLOGIA: N + Prep + Art + N 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Vestíbulo que se localiza no ouvido interno 
Vestíbulo do ouvido interno 
Vestíbulo do ouvido 

FICHA No 122 

Nl que Vrefprep N2 N3 
Nl prepN2N3 
Nl prepN2 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: vesnbulo nasal 

DEFINIÇÃO: Porção mais anterior das fossas nasais, narinas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

VERBO RELACIONAL: localizar(-se) 
REESTRUTURAÇÃO: 

Vestíbulo que se localiza no nariz 
Vestíbulo do nariz 
Vestíbulo nasal 

Nl que Vrefprep N2' 
Nl prep N2' 
Nl N2 
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FICHA No 001 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Acidente nuclear 

DEFINIÇÃO: Fato ou sucessão de fatos de mesma origem, que cause dano nuclear. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°002 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Ações sinergéticas 

DEFINIÇÃO: Ações resultantes da associação simultânea de dois ou mais agentes 
(elementos, compostos, substâncias químicas), sendo o efeito da combinação desses 
agentes superior aos seus efeitos em separado. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 003 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Acompanhamento ambiental 

DEFINIÇÃO: Acompanhamento e correspondente interpretação das alterações dos 
parâmetros que defmem as condições fisicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, 
ou em algum dos componentes do meio, causadas por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante de atividades humanas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN° 004 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Agrotóxicos organoclorados 

DEFINIÇÃO: Agrotóxicos obtidos por cloração de hidrocarbonetos aromáticos ou 
heterocíclicos combinados a um grupo orgânico de dificil degradação. Caracterizam-se 
por sua persistência no ambiente, mobilidade e pela capacidade de causar danos 
irreversíveis nos organismos vivos. Seus mais conhecidos representantes são DDT e o 
BHC. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



FICHA N° 005 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Águas minerais 

DEFINIÇÃO: Aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente 
captadas que possuam composição química ou de propriedades fisicas ou fisico-qufmicas 
distintas das águas comuns, com características que lhes confmnam uma ação 
medicamentosa. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 006 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Águas oceânicas 

DEFINIÇÃO: Águas marítimas que se situam por fora da linha da costa e das linhas de 
fecho naturais das embocadouras dos rios, lagoas, portos artificiais e docas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 007 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Águas pluviais 

DEFINIÇÃO: Aquelas que procedem imediatamente das chuvas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA N° 008 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Águas poluídas 

DEFINIÇÃO: Águas que não satisfaçam os seguintes padrões: a) o índice coliforme não 
poderá ser superior a 200 (duzentos) por cm3 (centímetros cúbicos) com predominância 
sobre, pelo menos, 5% (cinco por cento) das contagens; b )a média mensal de oxigênio 
dissolvido não será inferior a 4 (quatro) partes por milhão, nem a média diária será 
inferior a 3 (três) partes por milhão; c) a média mensal de demanda bioquímica de 
oxigênio não será superior a 5 (cinco) partes por milhão (B.O.D.)- 5 (cinco) dias a 200 C; 
d) o pH não será inferior a 5 (cinco) e nem superior a 9 1/2 (nove e meio). 

TIPOLOGIA: N + Adj 



FICHA NO 009 

()NlDADE TERMINOLóGICA: Águas salobras 

DEFINIÇÃO: Águas com salicidade igual ou inferior a 0,5% e 3%. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

UNIDADE TERMINOLóGICA: Águas superficiais 

DEFINIÇÃO: Águas situadas acima do nível freático. 

TIPOLOGIA: N + Adj 
FICHAN° 011 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Anexos de pedreira 

DEFINIÇÃO: As instalações e oficinas existentes junto da pedreira para preparação e 
manutenção das substâncias extraídas, bem como as instalações e serviços 
exclusivamente afectos à pedreira. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHA N° 012 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Áreas florestais 

DEFINIÇÃO: Áreas que incluem zonas de terrenos incultos, matos, floresta, matas e 
pastagens de montanha e destinam-se à exploração florestal, podendo nelas ser fomentada 
a silvo-pastorícia e a exploração dos recursos cinegéticos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Ambiente natural 

DEFINIÇÃO: Conjunto de condições climáticas, edâficas, fisiogrâficas e bióticas que 
operam numa determinada região. 
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FICHAN° 018 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Campo de altitude 

DEFINIÇÃO: Vegetação típica de ambiente montano e alto-montano, com estruturas 
arbustiva e/ou herbácea, que ocorre geralmente nos cumes litólicos das serras com 
altitudes elevadas, predominando em clima subtropical ou temperado. Caracteriza-se por 
uma ruptura na seqüência natural das espécies presentes nas formações fisionômicas 
circunvizinhas. As comunidades florísticas próprias dessa vegetação são caracterizadas 
por endemismos1

• 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Capacidade de degradação 

DEFINIÇÃO: Potencial que tem um agente de causar alteração adversa nas 
características do meio ambiente. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN°020 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Carvão mineral 

DEFINIÇÃO: Substância combustível fóssil, sólida, de cor negra, formada por processos 
geológicos a partir da decomposição parcial de matéria vegetal. 

Obs.: Defmição de Borges Ferreira: "mineral carbonáceo combustível estratificado, 
resultante da decomposição de matérias vegetais, sob ação do calor e pressão." ("carvão 
mineral" é redundante?) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Chuva ácida 

1 0 corrência de uma dada espec~e em área r es t rita , como, por exemplo, 
numa ilha ou montanha. (Aurélio) 



DEFINIÇÃO: Precipitação de água sob a forma de chuva, neve ou vapor com ph igual 
ou inferior a 5,6, tomada ácida pela adição de resíduos gasosos, especialmente óxidos de 
enxofre e de nitrogênio, que foram liberados na combustão de hidrocarbonetos e 
convertidos em ácidos na atmosfera. Apresenta alto nível de periculosidade para as 
plantas, animais, homens e edificações. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN° 022 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Cinturões verdes 

DEFINIÇÃO: Zonas de vegetação, como bosques, parques e jardins, localizadas entre 
cidades e seus arredores industriais, de modo a servir de filtro entre fontes de poluição 
atmosférica e concentrações populacionais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 023 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Componentes do ambiente 

DEFINIÇÃO: a) o ar; b) a luz; c) a água; d) o solo vivo e o subsolo; e) a flora; f) a fauna. 

TIPOLOGIA: N + prep + Art + N 

FICHA No 024 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Comunidades vegetais 

DEFINIÇÃO: Associações formadas por um conjunto definido de espécies vegetais que 
ocupam determinada área. 

TIPOLOGIA: N + Adj/N 

FICHA No 025 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Conservação da natureza 



DEFINIÇÃO: Gestão da utilização humana da natureza, de modo a viabilizar de forma 
perene a máxima rentabilidade compatível com a manutenção da capacidade de 
regeneração de todos os recursos vivos. 

TIPOLOGIA: N + prep + Art + N 

FICHAN°026 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Controle ambiental 

DEFINIÇÃO: Orientação, correção, fiScalização e monitoramento das atividades 
referentes à utilização dos recursos ambientais exercidas pela Administração Pública, de 
acordo com as diretrizes técnicas e as leis em vigor. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 027 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Controle de efluentes 

DEFINIÇÃO: Fiscalização exercida sobre a emissão de efluentes no sentido de que 
sejam cumpridos os padrões preestabelecidos de qualidade ambiental. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN°028 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Corpo d'água 

DEFINIÇÃO: Curso de água natural, rios, córregos, lagos, reservatórios, lençol 
subterrâneo ou oceano. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN°029 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Corpo receptor 

DEFINIÇÃO: Águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, nas quais são 
lançados efluentes. 



TIPOLOGIA: N + Adj/N 

FICHAN°030 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Curva de nível 

DEFINIÇÃO: (i) Linha imaginária sobre o terreno, na qual todos os pontos estão à 
mesma altitude sobre o nível do mar; (ii) linhas isométricas, isto é, linhas que unem 
pontos da mesma altitude. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN°031 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Defesa ambiental 

DEFINIÇÃO: Quaisquer medidas que visem à proteção dos recursos ambientais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 032 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Depósitos minerais 

DEFINIÇÃO: Todas as ocorrências minerais existentes em território nacional e nos 
fundos marinhos da zona econômica exclusiva que, pela sua raridade, alto valor 
específico ou importância na aplicação em processos industriais das substâncias nelas 
contidas, se apresentam com especial interesse pera a economia nacional. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 033 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Desenvolvimento sustentável 

DEFINIÇÃO: Exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da satisfação, 
das necessidades e do bem-estar da presente geração, assim como de sua conservação no 
interesse das gerações futuras. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



FICHAN°034 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Dinâmica atmosférica 

DEFINIÇÃO: Dinâmica dos movimentos que ocorrem na atmosfera, resultantes das 
influências térmicas causadas pelas radiações solar e terrestre. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°035 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Diversidade biológica 

DEFINIÇÃO: Variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de 
espécies e de ecossistemas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°036 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Ecossistemas marinho antártico 

DEFINIÇÃO: Complexo das relações dos recursos marinhos antárticos entre eles e com 
seu meio ambiente fisico. 

TIPOLOGIA: N + Adj + Adj 

FICHAN°037 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Efeito estufa 

DEFINIÇÃO: Fenômeno de retenção dé calor na atmosfera situada próxima à superficie 
terrestre, agravada pelo acúmulo de gases, principalmente o co2, liberados na queima de 
florestas e de combustíveis fósseis. A radiação solar de onda curta é absorvida pela 
superficie terrestre e irradiada de volta na forma de ondas longas. Estas apresentam 
dificuldade de atravessar a atmosfera, sendo absorvidas por gases e partículas e irradiadas 
de volta à Terra, provocando um aquecimento do planeta. 

TIPOLOGIA: N + N 



FICHA No 038 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Equilíbrio ecológico 

DEFINIÇÃO: Estado de um ecossistema que compensa as variações resultantes de 
fatores externos, conservando suas propriedades e funções naturais e permitindo a 
existência, a evolução e o desenvolvimento dos seres vivos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°039 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Espécie nativa 

DEFINIÇÃO: (i) Espécie de ocorrência natural, primitiva no território do Rio Grande do 
Sul; (ii) espécie que se desenvolveu, evolutivamente, numa determinada área geográfica, 
sem ter sido introduzida pelo homem. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°040 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Faixa costeira 

DEFINIÇÃO: Banda ao longo da costa marítima, cuja largura é limitada pela linha de 
máxima praia-mar de águas vivas equinociais e pela linha situada a 2 Km daquela para o 
interior. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°041 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Faixa de fronteira 

DEFINIÇÃO: Faixa interna de 150 Km (cento e cinqüenta quilômetros) de largura, 
paralela à linha divisória terrestre do território nacional. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHA N°042 



IJNIDADE TERMINOLÓGICA: Fertilizante orgânico 

DEFINIÇÃO: Fertilizante de origem vegetal ou animal contendo um ou mais nutrientes 

das plantas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 043 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Floresta nativa 

DEFINIÇÃO: (i) Floresta que se compõe de espécies originárias não só do país, mas 
também da região em que se desenvolvem; (ii) formações florestais de ocorrência natural 
no território do Estado do Rio Grande do Sul; (iii) formações florestais de ocorrência 

autóctone no território do Rio Grande do Sul. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA N° 044 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Florestas tropicais 

DEFINIÇÃO: Florestas pluviais densas de climas quentes e úmidos. É a formação 
vegetal de máximo desenvolvimento na Terra, com numerosas espécies arbóreas de 
grande porte, além de lianas, ervas e epífitos. A fauna é abundante e variada em virtude 
da grande antigüidade das biocenoses, da abundância dos recursos alimentares e da 
grande diversidade de habitats que permitem a formação de numerosos nichos ecológicos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 045 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Fonte de poluição 

DEFINIÇÃO: Toda e qualquer atividade, processo, operação ou dispositivo móvel ou 
não, que independentemente de seu campo de aplicação, induzam, produzam ou possam 
produzir a poluição do meio ambiente, tais como: estabelecimentos industriais, 
agropecuários, comerciais e prestadores de serviços e atividades equiparadas, 
equipamentos e maquinários, adensamento demográfico e outros tipos de assentamentos 

humanos, previstos no Regulamento desta Lei. 



TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN° 046 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Função ecológica 

DEFINIÇÃO: Papel desempenhado por um organismo no funcionamento de um sistema 
natural, incluindo a tranformação da energia, seu comportamento e reação frente ao meio 
flsico e biótico, bem como sua capacidade de modificá-lo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 047 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Gerenciamento ambiental 

DEFINIÇÃO: Conjunto de processos usados para alocar os recursos naturais entre as 
diferentes alternativas de uso exigidas pelas necessidades humanas sem comprometer a 
qualidade e o equilíbrio ambiental. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 048 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Impacto ambiental 

DEFINIÇÃO: Qualquer alteração das propriedades fisicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; 11 - as atividades sociais e econômicas; 111 - a biota; IV - as 
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos 
ambientais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°049 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Lamas de depuração 

DEFINIÇÃO: Lamas provenientes de estações de tratamento de águas residuais 
domésticas ou urbanas e de outras estações de tratamento de águas residuais de 



composição similar às águas residuais domésticas e urbanas; as lamas de fossas sépticas e 
de outras instalações similares para o tratamento de águas residuais; as lamas 
provenientes de estações de tratamento de águas residuais de atividades agropecuárias. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHA No 050 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Lençol freático 

DEFINIÇÃO: Mananciais subterrâneos originados da infiltração da água da chuva em 
camadas impermeáveis do solo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Linha de cumeada 

DEFINIÇÃO: (i) Interseção dos planos das vertentes, definindo uma linha simples ou 
ramificada, determinada pelos pontos mais altos a partir dos quais divergem os declives 
das vertentes; também conhecida como "crista", "linha de crista" ou "cumeada"; (ii) linha 
que une os pontos mais altos de uma cadeia de montanha, tomando-se o divisor de águas. 
Por vezes, a linha de cumeada não constitui um divisor de águas, quando existem, por 
exemplo, cortes produzidos por epigenia ou por imposição tectônica, etc. A defmição 
"linha de crista" ou de cumeada é reservada, por alguns autores, apenas para as formas 
montanhosas em que os pontos mais altos se dispõem formando como que uma linha. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN°052 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Manejo ecológico 

DEFINIÇÃO: Aplicação de programas de utilização dos ecossistemas baseada em 
teorias e modelos ecológicos sólidos, de modo que mantenham da melhor forma possível 
as comunidades vegetais e animais como fontes úteis de produtos biológicos para o 
homem e também como fontes de conhecimento científico e de lazer, garantindo, ao 
mesmo tempo, que os valores intrínsecos das áreas naturais não fiquem alterados para o 
desfrute das gerações futuras. 

TIPOLOGIA: N + Adj 



FICHAN°053 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Manejo sustentado 

DEFINIÇÃO: (i) Técnica de utilização racional e controlada dos recursos ambientais de 
ecossistemas naturais ou artificiais, baseada em teorias ecológicas sólidas, visando atingir 
os objetivos de conservação da natureza; (ii) Técnica de utilização racional e controlada 
de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, 
visando atingir os objetivos de conservação da natureza; (iii) Aplicação de programas de 
utilização dos ecossistemas, naturais ou artificiais, baseada em teorias ecológicas sólidas, 
de modo que mantenha da melhor forma possível as comunidades vegetais e/ou animais 
como fontes úteis de produtos biológicos para o homem e, também, como fonte de 
conhecimento científico de lazer. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 054 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Manipulação genética 

DEFINIÇÃO: Recombinação de fragmentos de material genético de espécies diferentes 
a fun de lhes conferir propriedades biológicas novas. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°055 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Massas minerais 

DEFINIÇÃO: Rochas e ocorrências minerais não qualificadas legalmente como depósito 
mineral. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°056 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Meio ambiente 

DEFINIÇÃO: (i) Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 



presentes e futuras gerações; (ii) Conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem fisica, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas; (iii) Interação dos elementos naturais, artificiais, sócio-econômicos e culturais, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; (iv) Conjunto do espaço físico 
e os elementos naturais nele contidos até o limite do território do Município, passível de 
ser alterado pela atividade humana; (v) O conjunto de elementos - águas interiores ou 
costeiras, superficiais ou subterrânes, ar, solo, subsolo, flora e fauna - as comunidades 
humanas, o resultado de relacionamento dos seres vivos entre si e com os elementos nos 
quais se desenvolvem e desempenham suas atividades. 

TIPOLOGIA: N + N 

FICHAN°057 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Metais pesados 

DEFINIÇÃO: Elementos metálicos com alto peso molecular geralmente tóxicos, muitas 
vezes, freqüentes no meio ambiente na forma residual; apresentam a propriedade de 
bioacumulação. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°058 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Monóxido de carbono 

DEFINIÇÃO: Gás (CO) incolor, inodoro, venenosos, ligeiramente mais leve do que o ar, 
formado a partir da combustão incompleta dos combustíveis fósseis, sendo os automóveis 
sua fonte preponderante. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN°059 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Nível freático 

DEFINIÇÃO: Distância entre a superfície e a zona saturada em água de solo. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°060 



UNIDADE TERMINOLÓGICA: Padrão de emissão 

DEFINIÇÃO: (i) Quantidade máxima de poluente legalmente permitida para ser 
descarregada no meio ambiente, provinda de uma única fonte, móvel ou estacionária; (ii) 
conjunto de parâmetros e respectivos limites, como por exemplo, temperatura e 
concentração de determinadas substâncias, que devem ser atendidos pelos efluentes 
lançados, direta ou indiretamente, no meio ambiente, para não prejudicar a sua qualidade. 
As concentrações são geralmente expressas em mg/1. Os padrões de emissão são 
geralmente estabelecidos por legislação; (iii) concentração e as quantidades máximas de 
toda e qualquer forma de matéria ou energia, cujo lançamento ou liberação nos recursos 
ambientais seja permitido. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN° 061 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Perfil geológico 

DEFINIÇÃO: Corte do terreno no qual observamos a topografia e sucessão dos 
horizontes estratigráficos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA N° 062 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Pesquisa mineral 

DEFINIÇÃO: Execução de trabalhos, necessários à defmição da jazida, sua avaliação e a 
determinação da exeqüibilidade de seu aproveitamento econômico. A pesquisa mineral 
compreende, entre outros, os seguinte trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos 
geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudos dos 
afloramentos e suas correlações; levantamentos geofisicos e geoquímicos; abertura de 
escavações vistáveis e execução de sondagens no corpo mineral, amostras sistemáticas, 
análises fisicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de 
beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de 
concentrados de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°063 



UNIDADE TERMINOLÓGICA: Plano de exploração 

DEFINIÇÃO: Conjunto de trabalhos técnicos realizados para a consecução de colheita 
(no caso de florestas plantadas) e/ou explotação (florestas nativas) de matéria-prima 
florestal. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN°064 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Plano de manejo 

DEFINIÇÃO: (i) Projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, 
determine o zoneamento de um Parque Nacional, caracterizando cada uma de suas zonas 
e propondo seu desenvolvimento fisico, de acordo com suas finalidades; (ii) projeto 
dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, determine o zoneamento de 
um Parque Estadual, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu 
desenvolvimento fisico, de acordo com suas fmalidades 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN°065 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Plataforma continental 

DEFINIÇÃO: (ia) O leito do mar e o subsolo das regiões submarinas adjacentes às 
costas, mas situadas fora do mar territorial, até uma profundidade de 200 metros, ou além 
deste limite, até o ponto em que a profundidade das águas sobrejacentes permita o 
aproveitamento dos recursos naturais das referidas regiões; (ib) O leito do mar e o 
subsolo das regiões submarinas análogas, que são adjacentes às costas das ilhas; (ü) zona 
de suave declividade, adjacente a um continente ou que circunda uma ilha, desde a linha 
de água mais baixa até a profundidade de cerca de 200 metros mar adentro, quando tem 
início o talude continental. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA N° 066 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Plataforma submarina 

DEFINIÇÃO: Território submerso que borda os continentes e ilhas e se prolonga sob o 
alto mar, constituindo, assim, com as terras a que é adjacente, uma só unidade geográfica. 



TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°067 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Poluente atmosférico 

DEFINIÇÃO: (i) Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 
quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 
estabelecidos, e que tomem ou possam tomar o ar: impróprio, nocivo ou ofensivo à 
saúde; incoveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e flora; 
prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 
comunidade; (ii) substâncias ou energia que exerçam uma ação nociva suscetível de pôr 
em risco a saúde humana, de O, de deteriorar os bens materiais e de ameaçar ou prejudicar 
o valor recreativo ou outras utilizações legítimas do ambiente. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN° 068 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Poluição atmosférica 

DEFINIÇÃO: Introdução pelo homem na atmosfera, direta ou indiretamente, de 
poluentes atmosféricos. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°069 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Poluição industrial 

DEFINIÇÃO: Qualquer alteração das propriedades fisicas, químicas ou biológicas do 
meio ambiente, causadas por qualquer forma de energia ou de substância sólida, líquida 
ou gasosa, ou combinação de elementos despejados pelas indústrias, em níveis capazes, 
direta ou indiretamente, de : I - prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; 11 - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas; 111 -
ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros recursos naturais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°070 



UNIDADE TERMINOLÓGICA: Potencial biótico 

DEFINIÇÃO: Também chamado potencial reprodutivo, designa a capacidade geral de 
sobrevivência de uma espécie sob determinadas condições fiSicas do meio. O potencial 
biótico é utilizado como uma medida da resistência ambiental da espécie (rmáx ou 
capacidade reprodutiva máxima). 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN° 071 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Preservação ambiental 

DEFINIÇÃO: Procedimentos que visam garantir a integridade e a perenidade dos 
recursos ambientais. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°072 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Queimada de manejo 

DEFINIÇÃO: Utilização planejada do fogo sob condições controladas em áreas 
campestres, florestais ou de uso agrícola, visando atingir os objetivos específicos, tais 
como preparação do solo para agricultura, pecuária ou construção. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 

FICHAN° 073 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Recursos ambientais 

DEFINIÇÃO: Atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o 
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 074 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Recursos biológicos 



DEFINIÇÃO: Recursos genéticos, organismos ou partes destes, populações ou qualquer 
outro componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a 
humanidade. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN° 075 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Recursos geotérmicos 

DEFINIÇÃO: Os fluidos e as formas geológicas do subsolo, de temperatura elevada, 
cujo calor seria suscetível de aproveitamento. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°076 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Reforma agrária 

DEFINIÇÃO: Conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição de terra, 
mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de 
justiça social e do aumento de produtividade. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA N° 077 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Reserva ecológica 

DEFINIÇÃO: (i) As formações florísticas e áreas de florestas de preservação 
permenente mencionadas no artigo 18 de Lei 693 8/81, bem como as que forem 
estabelecidas pelo Poder Público de acordo com o que preceitua o artigo 1° do Decreto 
89336/84. 
a) Os pousos das aves de arribação protegidas por convênio, acordos ou tratados 
assinados pelo Brasil com outras Nações; b) as florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas: I - ao longo ou de outro qualquer corpo d'água, em faixa marginal além 
do leito maior sazonal, medida horizontalemente, cuja largura mínima será: - de 30 
(trinta) metros para rios com menos de 10 (dez) metros de largura; de 50 (cinqüenta) 
metros para rios de 1 O a 50 metros de largura; de 100 (cem) metros para rios de 50 a 200 
metros de largura; de 200 (duzentos) metros para rios de 200 a 600 metros de largura; de 
500 (quinhentos) metros para rios com largura maior de 600 metros; 11 - ao redor das 



lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde seu nivel mais alto 
medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será: de 30 (trinta) 
metros para os que estejam situados em áreas urbanas; - de 100 (cem) metros para os que 
estejam em áreas rurais, exceto oc corpos d'água com até 20 (vinte) hectares de 
superficie, cuja faixa marginal será de 50 (cinqüenta) metros; - de 100 (cem) metros para 
as represas hidrelétricas. III - nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os 
olhos d'água e veredas, seja qual for a sua situação topográfica, com uma faixa minima de 
50 (cinqüenta) metros e a partir de sua margem, de tal forma que proteja, em cada caso, 
a bacia de drenagem contribuinte; IV - no topo dos morros, montes e montanhas, em 
áreas delimitadas a partir da curva de nivel correspondente a 2/3 (dois terços), da altura 
minima da elevação em relação à base; V - nas linhas de cumeada, em área delimitada a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura, em relação à base, 
do pico mais alto da cumeada fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de 
cumeada equivalente a 1000 (mil) metros; VI - nas encostas ou partes destas, com 
declividade superior a 100% (cem por cento) ou 45° (quarenta e cinco graus) na sua linha 
de maior declive; VII -nas restingas, e, faixa núnima de 300 (trezentos) metros a contar 
da linha de preamar máxima; VIII - nos manguezais, em toda sua extensão; IX - nas 
dunas, como vegetação fixadora; X - nas bordas de tabuleiros ou chapadas, em faixa com 
largura mínima de 100 (cem) metros; XI - em altitude superior a 188 (mil e oitocentos) 
metros, qualquer que seja a sua vegetação; XII - nas áreas metropolitanas defmidas em 
lei, quando a vegetação natural se encontrar em clímax ou em estágios médios e 
avançados de regeneração; (ii) São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob 
responsabilidade do IBAMA, as floretsas e as demais formas de vegetação natural de 
preservação permanente, relacionadas no artigo 2° da lei 4 771, de 15 de setembro de 1965 
- Código Florestal, e o os pousos das aves de arribação protegidos por convênios, acordos 
ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações; (iii) São consideradas Reservas 
Ecológicas as áreas de preservação permanente mencionadas no artigo 18 da lei 6938, de 
31 de agosto de 1981 , bem como as que forem estabelecidas por ato do Poder Público. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 078 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Saneamento do meio 

DEFINIÇÃO: Atividades destinadas ao controle do meio ambiente, visando a promoção 
e proteção da saúde e prevenção da doença. 

TIPOLOGIA: N + prep + Art + N 

FICHA No 079 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Sítios geomorfológicos 



DEFINIÇÃO: Áreas geográficas que possuem atributos naturais excepcionais por sua 
formação topográfica e geológica. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA N° 080 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Testemunhos geológicos 

DEFINIÇÃO: Restos de antigas formações topográficas que se destacam das formas de 
relevo circundantes constituindo-se em remanscentes isolados de ciclos de erosão 
anteriores. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA N° 081 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Utilização sustentável 

DEFINIÇÃO: Utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo 
tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo 
assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações presentes e futuras. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 082 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Zona adjacente 

DEFINIÇÃO: Toda a área contígua à margem que como tal seja classificada por decreto, 
por se encontrar ameaçada pelo mar ou pelas cheias. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHA No 083 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Zona costeira 



DEFINIÇÃO: Espaço geográfico de interações do ar, do mar e da terra, incluindo seus 
recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão 
definidas pelo Plano.(Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro?) 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°084 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Zonas florestais 

DEFINIÇÃO: Zonas constituídas por áreas destinadas predominantemente ao fomento, 
exploração e conservação das espécies florestais e outros recursos a elas associados, 
dentro dos condicionalismos e legislação que as regula. 

TIPOLOGIA: N + Adj 

FICHAN°085 

UNIDADE TERMINOLÓGICA: Zona de recuperação 

DEFINIÇÃO: Aquela que contém áreas consideravelmente alteradas pelo homem. Zona 
provisória que, uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas 
permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser removidas e a restauração 
deverá ser natural ou naturalmente agilizada. O objetivo geral do manejo é deter a 
degradação dos recursos ou restaurar a área. 

TIPOLOGIA: N + prep + N 


