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SOBRE O AUTOR: 
 
Célio Carlos Zattoni é tecnólogo formado pela FATEC-SP e, desde 1984 é usuário de 
softwares de computação gráfica, inicialmente com o Microstation e depois, a partir de 
1989, apenas com o AutoCAD. 
O autor atuou na área de consultoria de projetos de tubulações industriais, tratamento de 
água, tratamento de efluentes e de geração de energia como tecnólogo, desde 1976. 
 
 
 
 
A OBRA: 
 
Esta obra tem por finalidade o conhecimento e a familiaridade com os termos técnicos 
usados na engenharia e teve seu início, a pedido de alunos, em uma pequena folha com 
algumas definições. A primeira versão deste glossário, de agosto de 2008, contava com 
aproximadamente 450 termos técnicos e a segunda versão, de fevereiro de 2009, já se 
aproximava dos 800 termos técnicos, em março de 2010 constava de aproximadamente 
870 termos técnicos e esta última versão, de abril de 2010 consta de aproximadamente 
1900 termos técnicos. 
 
 
 
O GLOSSÁRIO: 
 
O objetivo é o dinamismo deste glossário de TERMOS TÉCNICOS, que ele sofra um 
processo contínuo de complementação dos termos usados em todas as disciplinas da 
engenharia, inclusive termos usuais em obras e montagens. Também deverá ser objeto de 
correção das definições aqui expostas e para tanto, peço a colaboração de todos, 
enviando os termos ainda não inclusos e seus comentários para: 
termostecnicos@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos da FATEC não estudam para as provas, 
preparam-se para a vida profissional. 
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A âncora garrou (Jump off the anchor) – Petróleo Off-Shore  

É a situação da âncora se soltar do fundo. 
 
A prova de gás / explosão (Vapour-proof) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo imune aos efeitos e reações de gases e outros vapores. Em uma instalação de perfuração, se refere às 
luminárias a prova de explosão na presença de gases combustíveis. 
 
A.A.O.D.C. (American Association of Oil-well Drilling Contractors) – Petróleo Off-Shore  
Associação Americana de Empreiteiros de Perfuração de Poços de Petróleo - Esta organização é dedicada à 
pesquisa, educação, prevenção de acidentes e outros assuntos de interesse de empreiteiros. 
 
Abandonar (Abandon) – Petróleo Off-Shore 
Cessação ou paralisação dos trabalhos em um poço que se tornou improdutivo, vedação do poço com plugs de 
cimento e aproveitamento do equipamento recuperável. 
 
Abertura da raiz (Root Opening) - Soldagem 
Separação entre os membros a serem unidos na raiz da junta. 
 
Abraçadeira 1 – Arquitetura e Construção 
Peça de aço que tem como função segurar as vigas do madeiramento ou paredes.  
 
Abraçadeira 2 – Veja braçadeira 
 
Abrigo do cavalete - SABESP 
Instalação de alvenaria ou concreto para proteção do cavalete e do hidrômetro. 
 
ABS - Polímeros  
Sigla padronizada pela IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) para representar o plástico 
principalmente baseado em terpolímeros de acrilonitrila-butadienoestireno; comercialmente são encontrados dois 
tipos de ABS: o terpolímero ABS (ABS de mistura química), normalmente obtido pela graftização da acrilonitrila e 
do estireno sobre o polibutadieno, e um ABS baseado na mistura física ou mecânica de dois copolímeros, com 
composição química que reproduza os teores de acrilonitrila, butadieno e estireno, normais nos plásticos ABS; 
estruturalmente, o polímero ABS é um termoplástico, aplicado em peças técnicas; ver termoplásticos e 
terpolímero. 
 
Absorção – Petróleo Off-Shore  
Processo pelo qual a energia radiante éconvertida em outras formas de energia. 
 
Absorção – Química 
Penetração de moléculas ou íons de uma substância no interior de um sólido ou líquido. 
 
Acabamento em plásticos - Polímeros   
Inclui vários processos e técnicas para modificação das superfícies de plásticos, incluindo principalmente: pintura, 
metalização e gravações (ou impressões). 
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Ação direta - Instrumentação 
Ação cuja resposta varia no mesmo sentido da variação de entrada. 
 
Ação reversa - Instrumentação 
Ação cuja resposta varia no sentido oposto da variação de entrada. 
 
Acelerador – Petróleo Off-Shore  
Comando utilizado para dar movimento à mesa rotativa. Também são as substâncias químicas que reagem com o 
cimento usado no revestimento de colunas ou vedação em geral, para redução do tempo de secagem da pasta de 
cimento. Tais substâncias são o cloreto de cálcio e o cloreto de sódio. 
 
Acessível (Accessible) - Instrumentação 
Termo aplicado a um dispositivo ou função programada que poderá ser visto ou utilizado pelo operador com o 
propósito de acompanhamento do processo ou atuação em ações de controle. 
 
Acidente de descompressão (Caisson disease) – Petróleo Off-Shore 
Acidente que ocorre em súbitas emersões nas fainas de mergulho. 
 
Acidificação – Petróleo Off-Shore 
Técnica para aumento da produção de um reservatório com formação calcária, de baixa permeabilidade, através da 
injeção de ácido na formação. Este bombeio geralmente é feito de bordo de um navio de estimulação de poços de 
petróleo com o uso de ácido clorídrico. 
 
Aclive – Arquitetura e Construção 
Apresentação do terreno em subida, com relação à rua. 
 
Acoplamento auxiliar (Tool joint) – Petróleo Off-Shore  
Pesado acoplamento de aço, aparafusado ou soldado a pontos na extremidade de uma seção única de tubulação, 
para facilitar a união de seções individuais durante as montagens das colunas. 
 
Acoplamentos para mangueira (Hose couplings) – Petróleo Off-Shore  
Conexões para encaixe entre terminais machos e fêmeas de mangueiras e/ou tomadas. 
 
Acrílico - Polímeros 
Nome comum do poli (metacrilato de metila), que é um termoplástico duro, vítreo e de alta transparência; ver 
termoplásticos. 
 
Acumulador – Petróleo Off-Shore  
Unidade elétrica com a finalidade básica de uma bateria. 
 
Adesivo - Polímeros 
Uma substância capaz de manter materiais juntos por união superficial, isto é, por adesão superficial, sendo a 
adesão a atração entre dois corpos sólidos ou plásticos, com superfícies de contato comuns, e produzida pela 
existência de forças atrativas intermoleculares de ação a curta distância; a seleção do adesivo deve ser baseada nos 
tipos de materiais que vão ser colados. 
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Aditivo – Petróleo Off-Shore 
Componente químico utilizado em formulações químicas. 
 
Aditivo inibidor (Inhibitor) – Petróleo Off-Shore  
É um aditivo para reduzir a corrosão no revestimento, durante a operação de bombeamento de ácido para 
aumentar o fluxo dos hidrocarbonetos da formação de calcário. Tais substâncias inibidoras podem ser: sais de 
cromato e nitrato de sódio, adicionadas à mistura do ácido. 
 
Aditivos - Polímeros  
São materiais adicionados como componentes auxiliares dos plásticos e/ou das borrachas; a inclusão de aditivos 
nas formulações ou composições de plásticos ou de borrachas visa uma ou mais aplicações específicas como, por 
exemplo, abaixar o custo, modificar e/ou melhorar diversas propriedades, facilitar o processamento, colorir, etc.; 
os principais aditivos dos plásticos e das borrachas são: fibras de reforço ou reforços fibrosos, cargas inertes, cargas 
reforçantes ou reforçadoras, plastificantes, lubrificantes, pigmentos, corantes, plastificantes, estabilizantes 
térmicos, antioxidantes, antiozonantes, absorvedores de ultravioleta, retardantes de chama, agentes de expansão, 
agentes antiestáticos, aromatizantes, aditivos anti-fungos, modificadores de impacto, etc. 
 
Aditivos anti-flamabilidade - Polímeros   
Ver Retardadores de Chama. 
 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - Informática  
Tecnologia da família DSL (Digital Subscriber Line) adequada à comunicação de dados. Indicada para navegação na 
Internet. Possui velocidades diferentes de transmissão para upload e download da informação, podendo chegar a 
16 Mbits por segundo.  
 
Adutora - Tubulação 
Tubulações de grande diâmetro e extensão pertencentes às redes de abastecimento de água bruta, água tratada 
ou potável. 
 
Aeração – Petróleo Off-Shore 
Processo de suprimento de ar ou gases para os poros de um solo ou rocha. 
 
Afiação / Conserto (Dressing) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de afiar, consertar e repor vários itens de equipamentos para sua reutilização. O termo se aplica 
especialmente para brocas de perfuração e acoplamentos auxiliares. 
 
Afiador de brocas (Tool dresser) – Petróleo Off-Shore  
Operário encarregado dos serviços de consertos e afiação das brocas. 
 
Afogador 1 – Petróleo Off-Shore 
Nome dado a um dispositivo afogador que é utilizado para controlar o fluxo de fluido ou gás sob pressão, através 
de uma tubulação. 
 
Afogador 2 (Flow bean) – Petróleo Off-Shore  
Afogador ajustável usado para restringir o fluxo do petróleo ou gás de um poço produtor. 
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Afogar – Arquitetura e Construção 
Colocar muita água na preparação da argamassa. 
 
Afretador (Charter) – Petróleo Off-Shore  
Pessoa que se propõe, física ou juridicamente, a alugar navios ou plataformas através de contratos. 
 
Agente de escoramento (Propping agent) – Petróleo Off-Shore  
São os materiais para a manutenção das aberturas (fissuras) de uma formação após uma operação de 
fraturamento. 
 
Agente de expansão - Polímeros 
Aditivo utilizado para gerar gás no momento da fusão do plástico. São fundamentais para a fabricação de espumas, 
isopor, etc. 
 
Agente extintor - Bombeiros 
Substância química utilizada para a extinção de fogo. 

 
Aglomerado – Arquitetura e Construção 
Placa prensada, composta por serragem compacta com cola e fechada com duas laminas de madeira.  
 
Agrimensura – Arquitetura e Construção 
Medição da superfície de um terreno na qual o arquiteto ira se basear para o trabalho de projeto e construção. 
 
Água abrandada – Hidráulica 
Recebe o nome de água abrandada (ou água mole) a água dura que por meio de tratamento são retirados os íons 
Ca2+ e Mg2+. A água abrandada é usada na indústria para a geração de vapor de baixa pressão. O cálcio e o 
magnésio possuem características naturais de se agregarem às paredes das tubulações. Em altas temperaturas 
cristalizam-se formando incrustações, causando sérios danos às caldeiras. 
 
Água clarificada – Hidráulica 
É a água bruta após os tratamentos primários de coagulação, floculação e decantação. 
 
Água de borda (Edge water) – Petróleo Off-Shore  
Água na formação no limite exterior de um reservatório de petróleo que, em dadas circunstâncias, proporciona 
força hidráulica suficiente para produção do campo. Essa situação é comum em formações de calcário, como as 
encontradas nos grandes campos petrolíferos do Oriente Médio. 
 
Água desmineralizada – Hidráulica 
A água desmineralizada tem todos os sais minerais removidos, sendo própria para ser utilizada em processos 
químicos. A desmineralização da água é o processo de remoção praticamente total dos íons presentes em uma 
água, podendo ser efetuado através de passagem por vasos de troca iônica, por equipamento de osmose reversa 
ou processos de evaporação/condensação dos vapores gerados. Como a desmineralização da água consiste na 
remoção dos íons nela presentes, o processo é também chamado deionização. Cada processo apresenta vantagens 
e desvantagens, em função do volume/vazão a ser gerado e do nível de desmineralização necessário. O processo 
de desmineralização por resinas de troca iônica é o sistema mais simples e econômico, utilizado para purificação de 
água, e esta tecnologia tem sido a preferida no Brasil, devido à baixa salinidade média das águas brasileiras, pela 
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facilidade operacional, baixo custo de aquisição dos equipamentos, baixo custo operacional e alta taxa de 
recuperação de água, que pode chegar a 98%. 
 
Água dormida – Hidráulica 
É uma denominação que se dá no nordeste do Brasil para a água clarificada por decantação natural, em vasilhas, 
por 24 horas. 
 
Água dura – Hidráulica  
Água com excessiva quantidade de íons Ca2+ e Mg2+ na forma de bicarbonatos (HCO3-), nitratos (NO3-), cloretos (Cl-) 
e sulfatos (SO4

2-). A água dura em contato com sabão ou detergente não faz espuma e é imprópria para o uso em 
caldeiras para a produção de vapor. 
 
Água filtrada – Hidráulica 
É a água clarificada após o tratamento de filtração. Ainda não é uma água potável. 
 
Água industrial (Drill water) – Petróleo Off-Shore  
Água doce, não necessariamente potável, para uso geral na plataforma e confecção de lama. 
 
Água polida – Hidráulica 
A água desmineralizada tratada em trocadores de leito misto recebe o nome de água polida e é própria para ser 
utilizada em processos químicos e na geração de vapor em altíssimas pressões. 
 
Água sinergética (Connate water) – Petróleo Off-Shore  
Líquido gerado simultaneamente com outras substâncias, conatural, durante as perfurações. 
 
Água-furtada – Arquitetura e Construção 
Espaço entre duas ou mais tesouras no telhado; caso haja janelas, pode ser chamado também de mansarda. 
 
Água-mestra – Arquitetura e Construção 
Pianos trapezoidais da cobertura dos telhados retangulares de quatro águas.  
 
Ajuste - Instrumentação 
Comparação da leitura de um dispositivo padrão com a do instrumento a ser ajustado, efetuando-se os ajustes 
necessários. 
 
Alargador (Reamer) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta munida de roletes serrilhados ou cortadores de expansão, utilizada para alargar o diâmetro de uma 
perfuração de poço. 
 
Alargamento (Cavity) – Petróleo Off-Shore  
Alargamento de um poço devido ao desabamento ou à ação de lixiviação de uma formação macia. 
 
Alargamento (Ream) – Petróleo Off-Shore  
Alargar uma perfuração de menor diâmetro para colocação da coluna de revestimento ou ferramentas dentro do 
poço. 
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Alargamento à medida inferior (Under ream) – Petróleo Off-Shore  
Operação de se alargar um poço abaixo da medida da sapata de revestimento, usando um alargador de corte 
inferior com cortadores de expansão, acionados pela pressão do fluido circulante. 
 
Alarme 1 - Instrumentação 
Indicação da existência de uma condição anormal por meio de um sinal sonoro, visual ou de ambos. 
 
Alarme 2 (Headache) – Petróleo Off-Shore  
É um grito de alarme dado quando existe perigo da queda de objetos próximos a uma instalação de perfuração. 
 
Alça (Lay) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de acabamento de um cabo (aço ou fibra) apropriadopara conexão e/ou encaixe (encapeladura). 
 
Alcance (Range) - Instrumentação 
Identifica o menor e o maior dos valores delimitadores da região de variação de uma dada variável. 
 
Alcano – Petróleo Off-Shore 
Hidrocarbonetos de ligação simples; compostos binários de carbono e hidrogênio, saturados, acíclicos; 
hidrocarbonetos saturados. Fórm. (CnH2n). Produzem ácidos orgânicos quando submetidos a um agente oxidante 
na presença de um catalisador. São insolúveis em solventes fortemente polarizados (água), e solúveis em solventes 
apolares (benzeno) e em solventes fracamente polarizados (álcool), e, muito utilizados em reações de combustão e 
substituição (halogenação, nitração, sulfonação). 
 
Alcanos sólidos (Solid alkanes) – Petróleo Off-Shore  
Alcanos com cadeia maior que (C20). 
 
Alceno – Petróleo Off-Shore 
Alcenos; hidrocarbonetos de dupla ligação; composto binário de carbono e hidrogênio, acíclico, insaturado; 
alqueno; olefina. Fórm. (Cn H2n). São incolores, inodoros, insolúveis em água e solúveis em álcool, éter, benzeno. 
Formam reações de adição, oxidação e polimerização, produzindo ácidos, cetonas e diálcool. 
 
Alicate hidráulico (Power tong) – Petróleo Off-Shore  
Alicate com comandos hidropneumáticos. 
 
Alimentação livre (Feed off) – Petróleo Off-Shore  
É a operação contínua da coluna de perfuração, sem o uso do freio do guincho. Para este tipo de perfuração é 
necessária à condição de existência de formação macia (branda). 
Alma (Core) – Petróleo Off-Shore  
Cabo central de um outro, torcido ou trançado. 
 
Alma de fibra (Fiber core) – Petróleo Off-Shore  
Alma (cabo central) de um cabo de aço, confeccionada em fibra natural ou sintética. 
 
Alma do eletrodo (Electrode Core) - Soldagem 
Núcleo metálico de um eletrodo revestido, cuja seção transversal apresenta uma forma circular maciça. 
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Almofada – Arquitetura e Construção 
Comum em portas e divisórias. É a pintura, escultura ou trabalho de marcenaria feito em pequenas dimensões e 
emoldurado por filetes e reentrâncias. 
 
Alpendre – Arquitetura e Construção 
Normalmente utilizado em entrada de casas, e uma cobertura apoiada em pilar ou coluna.  
 
Alquilação – Petróleo Off-Shore 
Introdução de uma alquila em uma molécula orgânica, isto é, é a introdução, em uma molécula orgânica, de um 
radical obtidopela retirada de um hidrogênio de um hidrocarboneto alifático. 
 
Alquino – Petróleo Off-Shore 
Alquinos, alcinos; hidrocarbonetos de ligação tripla; composto binário de carbono e hidrogênio, acíclico. Fórm. (Cn 
H2n - 2). São incolores, inodoros, insolúveis em água e solúveis em álcool ou éter, entretanto, o acetileno, que é um 
alquino, tem cheiro agradável e é parcialmente solúvel em água. Formam reações de adição, oxidação e 
polimerização produzindo alcanos, halenos, cetonas, aldeídos, ácido carboxílico e polímeros. 
 
Alto-forno (Blast Furnace) - Equipamentos 
Forno onde elementos sólidos como minério de ferro, coque e fundentes são combinados em alta pressão com um 
sopro de ar quente, reduzindo continuamente o minério de ferro em ferro líquido. 
 
Altura - Projetos 
É a distância, na vertical, de um ponto ao piso acabado. 
 
Altura da edificação - Bombeiros 
Distância compreendida entre o ponto, do nível do meio-fio da saída de descarga até o piso do último pavimento 
utilizável. 
 
Alvenaria – Arquitetura e Construção 
Pode ser de bloco ou de tijolos cobertos com argamassa; e aplicada em muros, paredes e alicerces.  
 
Amarra (Chain) – Petróleo Off-Shore  
Corrente que, unida à âncora, auxilia no posicionamento da unidade ou embarcação. 
 
Amarra de âncora – Petróleo Off-Shore 
Corrente formada por elos onde é conectada a âncora. O peso do seio (catenária) também trabalha como âncora 
ou amortecedor. 
Amarração (Latch on) – Petróleo Off-Shore  
É a amarração dos elevadores à coluna de perfuração. 
 
Amarrotar (Ball-up) – Petróleo Off-Shore 
Condição em que uma formação viscosa, tal como o xisto “gumbo” (ou xisto argiloso), amarrota os cortadores da 
broca e faz necessária uma retirada e reposição da coluna de perfuração (round-trip - viagem de ida e volta) para a 
devida limpeza da broca. 
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Amina – Petróleo Off-Shore 
Aminas; compostos orgânicos nitrogenados obtidos do gás amoníaco (NH3) pela substituição de um ou mais de um 
de seus hidrogênios por radicais hidrocarbônicos. São incolores; as líquidas são tóxicas e apresentam cheiro de 
peixe e as sólidas são inodoras. 
 
Amortecedor (Shock line) – Petróleo Off-Shore 
Cabo utilizado para absorver os esforços em um “engrenagem de reboque”. 
 
Amostrador lateral (Sidewall coring tool) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta que opera no poço presa a um cabo e que obtém amostras das rochas que constituem as paredes 
deste poço em profundidades predeterminadas. Pode ser do tipo percussão, onde o amostrador é disparado contra 
a parede do poço através de uma carga explosiva, ou então utilizar uma broca rotativa que perfura e recolhe uma 
amostra da parede do poço. 
 
Amostras de aparas (Samples) – Petróleo Off-Shore  
Aparas da formação penetrada na perfuração que retornam à superfície no fluido de circulação sendo removidas 
pela peneira oscilante, para exame pelo geólogo. 
 
Análise de testemunhos – Petróleo Off-Shore 
É o exame laboratorial de amostras de rocha e/ou sedimentos (testemunhos) retiradas de uma perfuração de poço. 
Na indústria de petróleo, o principal objetivo do exame é determinar a capacidade da formação de conter 
petróleo/gás, a facilidade de passagem dos mesmos pela formação pela formação e o grau de saturação de 
petróleo/gás/água da mesma. Também são analisadas as características petrográficas, estratigráficas e 
paleontológicas dos testemunhos. 
 
Análise do caminho crítico (Critical path analysis) – Petróleo Off-Shore  
Estudo realizado pela equipe de perfuração quando se intercepta uma formação com grande possibilidade de 
explosão. 
 
Análise do testemunho (Core analysis) – Petróleo Off-Shore  
Análise geológica da amostra de rocha colhida da formação em exploração. 
 
Âncora – Petróleo Off-Shore 
Âncora ou ferro - Instrumento de fixação de objetos móveis (tais como plataformas, navios, barcaças, etc.) ao 
fundo do mar por sua penetração e sustentação através de cabos de aço ou amarras. A mais usada por plataformas 
semi-submersíveis é a do tipo stevfix. 
 
Âncora reforço (Piggy back) – Petróleo Off-Shore  
É uma âncora menor ou igual a principal que, conectada à cruz desta, serve para reforçar a capacidade de 
penetração da linha de ancoragem. 
 
Âncora sem cepo (Stockless) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de âncora moderno que não possui cepo, acessório que forma uma cruz superior com a haste para estabilizar 
o deslocamento no fundo. 
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Âncora suporte de apoio (Anchor bolster) – Petróleo Off-Shore 
Tipo de âncora utilizada para estaiar e nivelar estruturas submersas. 
 
Âncora torpedo - Petróleo 
É um tipo de âncora de formato de uma estaca de aço que é utilizada para ancoragem de linhas, risers e navios. Ela 
é lançada de um barco de apoio, e por peso próprio chega ao fundo do mar, sendo que já foi testada e aprovada 
para solos argilosos e espera-se poder utilizá-la para solos arenosos não compactados. Este projeto gerou patente 
para a Petrobras e seu custo é bem menor do que o das âncoras convencionais. 
 
Anel (Bowl) – Petróleo Off-Shore 
Pesado anel de aço no qual são colocadas cunhas cônicas para apoiar a coluna de tubulação. 
 
Anel (Bowl) – Petróleo Off-Shore 
É um dispositivo que suporta o peso da coluna de revestimento para a mesma ser consertada quando danificada. 
 
Anel benzênico ou ciclo benzeno – Petróleo Off-Shore 
Forma químicoestrutural do benzeno; maneira como o benzeno se agrupa quimicamente. 
 
Anel de cunhas (Doughnut) – Petróleo Off-Shore  
É um anel de cunhas com mangas corrediças que apoiam a coluna de perfuração, revestimento ou produção. 
 
Anel hidráulico para porca do hélice (Hydraulic ring for propeller nut) – Petróleo Off-Shore  
Trava de segurança para o hélice colocado no eixo, sendo encaixado sob pressão hidráulica. 
 
Anel pêra (Pear link) – Petróleo Off-Shore  
Anel de sustentação de um estropo / lingada composto de uma ou mais pernas de cabo de aço. 
 
Ângulo de deslocamento para a chapa (Travel Angle) - Soldagem 
Ângulo que o eletrodo faz com uma linha de referência perpendicular ao eixo da solda contida num plano que 
passa por este eixo. 
 
Ângulo de deslocamento para o tubo (Travel Angle) - Soldagem 
Ângulo que o eletrodo faz com uma linha de referência estendendo do centro do tubo até a poça de fusão, no 
plano do eixo da solda. Este ângulo pode ser usado para definir a posição das tochas, pistolas, varetas e feixes de 
alta energia. 
 
Ângulo de desvio ou declinação – Petróleo Off-Shore 
É a declinação ou desvio do vertical absoluto que um poço poderá sofrer por acidente ou em conformidade com o 
projeto. 
 
Ângulo de trabalho para a chapa (Work Angle) - Soldagem 
Ângulo formado entre o eletrodo e a superfície do metal de base, no plano perpendicular ao eixo da solda. 
 
Ângulo de trabalho para o tubo (Work Angle) - Soldagem 
Ângulo formado entre o eletrodo e a linha de referência tangente do tubo, no plano comum ao eixo da solda. 
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Ângulo do bisel (Bevel Angle) - Soldagem 
Ângulo formado entre a borda preparada do componente e um plano perpendicular à superfície deste 
componente. 
 
Ângulo do chanfro (Groove Angle) - Soldagem 
Ângulo integral entre as bordas preparadas dos componentes. 
 
Ângulo haste / pata (Fluke shank angle) – Petróleo Off-Shore  
É o ângulo formado entre a haste e a pata de uma âncora. Dependendo do tipo da âncora, torna-se fator 
determinante para a permanência da âncora no solo. 
 
Anidrita – Petróleo Off-Shore 
Substância derivada de um ácido pela eliminação de uma ou mais moléculas de água. 
 
Anodo (Anode) - Soldagem 
Eletrodo no qual ocorrem reações de oxidação. No anodo há uma tendência em aumentar o número de íons do 
metal em solução, a massa do anodo também tende a diminuir (corrosão). 
 
Anodo de sacrifício - Tubulação 
Recobrimento ou peça soldada que vai corroendo, protegendo o aço dos agentes corrosivos atmosféricos. 
 
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Petróleo 
Órgão regulador do setor de petróleo e gás natural no Brasil. 
 
Anteprojeto – Arquitetura e Construção 
Resultado das primeiras linhas traçadas pelo arquiteto em busca de idéias.  
 
Anticlinal – Petróleo Off-Shore 
Em geologia, indica uma dobra com flancos para baixo e convexidade para cima, contendo rochas 
estratigraficamente mais antigas em seu núcleo. 
 
Anti-oxidantes - Polímeros  
Aditivo que tem por objetivo evitar o ataque do plástico pelo oxigênio ou ozônio presentes no ar. 
  
Anunciador – Petróleo Off-Shore 
Equipamento que anuncia, via comando de perfuração, a formação de gás ou óleo, ou também excesso de pressão 
na formação. 
 
Aparas (Cuttings) – Petróleo Off-Shore  
Aparas da formação sob ataque pela broca que voltam à superfície na lama circulante, sendo separadas na peneira 
oscilante. Pelo exame das aparas o geólogo obtém informações sobre a formação que está sendo penetrada e 
prepara o seu registro. 
 
Aparelhar (Rig up) – Petróleo Off-Shore  
É a instalação do aparelho, ou instalação de perfuração e os equipamentos necessários para a perfuração de um 
poço. 
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API – American Petroleum Institute - Petróleo 
Instituto Americano de Petróleo. 
 
Apicoada 
Superfície submetida a desbastamento do qual resulta uma textura rugosa e antiderrapante.  
 
Aranha (Spider) – Petróleo Off-Shore  
Carcaça pesada de aço com cunhas, usada para sustentar o revestimento durante a operação de sua colocação no 
poço. 
 
Arcada – Arquitetura e Construção 
Espaço ou vão entre duas colunas cobertas por um arco.  
 
Área (Field) – Petróleo Off-Shore  
Área consistindo de um único ou múltiplos reservatórios, todos agrupados ou relacionados aos mesmos aspectos 
estruturais e/ou estratigráficos da formação geológica. Geralmente um campo é assim denominado quando o 
petróleo foi descoberto em quantidades suficientes para justificar um programa de produção lucrativa. 
 
Área de armazenamento - Bombeiros 
Local contínuo, destinado ao armazenamento de recipientes transportáveis. 
 
Área de construção (Construction site) – Petróleo Off-Shore  
Área da plataforma destinada à operação da oficina em geral. 
 
Área de influência - Ecologia 
Área externa de um dado território, sobre o qual exerce influência de ordem ecológica e/ou socioeconômica, 
podendo trazer alterações nos processos ecossistêmicos. 
 
Área de proteção ambiental (APA) - Ecologia 
APA - Unidade de conservação de uso sustentável, estabelecida pela Lei Federal n.º 6902/81, que outorga ao Poder 
Executivo, nos casos de relevante interesse público, o direito de declarar   determinadas áreas do território 
nacional como de interesse ambiental. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau 
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos e culturais especialmente importantes para 
a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso. 
 
Área de relevante interesse ecológico (ARIE) - Ecologia 
Área que possui características naturais extraordinárias e abriga exemplares raros da biota regional, exigindo 
cuidados especiais de proteção por parte do Poder Público. São preferencialmente declaradas como ARIE, quando 
tiverem extensão inferior a 5 mil hectares e abrigarem pequena ou nenhuma ocupação humana, por ocasião do ato 
declaratório. Quando estiverem localizadas em perímetros de APAs, integrarão a Zona de Vida Silvestre, destinada 
à  melhor salvaguarda da biota nativa prevista no regulamento das APAs. 
 
Área do metal de solda (Weld Metal Area) - Soldagem 
A área do metal de solda medida na seção transversal de uma solda. 
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Área física - Serviços 
É a unidade de medida, expressa em metros quadrados de área interna, externa, e outros, segundo as 
características de cada tipo de serviço. 
 
Área interna – Tubulação / Lay-out 
É a área compreendida dentro dos Limites de Bateria de uma Unidade de Processo, de Utilidades ou Auxiliar de 
Processo. 
 
Área liberada (Permit to work) – Petróleo Off-Shore  
Denominação dada a uma área inspecionada e livre de riscos de incêndio e/ou acidentes. 
 
Área protegida - Ecologia 
Corresponde à unidade de conservação que constitui espaço territorial, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 
 
Áreas contidas – Tubulação / Lay-out  
Áreas circundadas por muretas, ressaltos, canaletas ou rebaixadas, a fim de limitar o espalhamento dos líquidos no 
seu interior e favorecer o seu escoamento através de ralos, de modo a impedir o recebimento de contribuições de 
fora da área contida. 
 
Áreas externas – Tubulação / Lay-out 
São as áreas industriais fora das áreas internas. Além de outras, estão incluídas nessa denominação os parques de 
armazenamento e instalações complementares. 
 
Areia de valor produtivo (Pay sand) – Petróleo Off-Shore  
É um reservatório de areia que contém petróleo ou gás em quantidades comerciais. 
 
Areia em suspensão (Running sand) – Petróleo Off-Shore  
Grãos de areia suspensos em água, ou petróleo, que podem causar complicações durante a perfuração de um 
poço. 
 
Areia não produtiva (Suitcase sand) – Petróleo Off-Shore  
Formação arenítica que se provou improdutiva. O termo deriva do fato de que, quando as operações são 
suspensas, o pessoal faz a mala (suitcase) e se desloca para outro canteiro. 
 
Areia oleosa (Oil sand) – Petróleo Off-Shore  
É uma formação arenítica porosa contendo petróleo. 
 
Areia produtora (Productive sand) – Petróleo Off-Shore  
Nível arenítico da coluna sedimentar no qual os hidrocarbonetos estão acumulados. 
 
Arenito pirata (Pirate sand) – Petróleo Off-Shore  
É um arenito poroso que permite que o fluido escape durante a perfuração do poço. 
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Argila (Clay) – Petróleo Off-Shore  
Material sedimentar plástico constituído por partículas de granulometria muito fina (< 0,074 mm). 
 
Argila comercial (Commercial clay) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de material com estrutura geológica rentável economicamente para aplicação e fabricação de fluidos de 
lubrificação em processo de perfuração de poços. 
 
Aríete hidráulico (Snubber) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo usado para forçar uma tubulação de perfuração dentro do poço que está sob pressão, ou de recuperar 
tubulações sob condição semelhante. 
 
Armazém de produtos acondicionados - Bombeiros 
É a área coberta ou não, onde sejam armazenados recipientes, tais como: tambores, tonéis, latas, baldes, etc., que 
contenham derivados de petróleo. 
 
Arquitrave – Arquitetura e Construção 
Viga de sustentação apoiada sobre as extremidades das colunas. 
 
Arremesso de corrente (Throwing the chain) – Petróleo Off-Shore  
Técnica de se soltar a corrente de uma seção de tubulação, deitada na mesa rotativa, e enrolá-la na seção seguinte 
durante a montagem da coluna. 
 
Articulações do elevador (Elevator links) – Petróleo Off-Shore  
Articulações de aço, compridas, que ligam os elevadores ao gancho principal. 
 
Árvore (Tree ) – Petróleo Off-Shore  
Veja Árvore de Natal. 
 
Árvore de natal (Christmas tree) – Petróleo Off-Shore  
É um conjunto de acessórios e válvulas num revestimento final para controlar a velocidade de produção de 
petróleo. 
 
Árvore de natal provisória (Service tree) – Petróleo Off-Shore 
Sistema de distribuição provisório. 
 
As built - Construção 
Ver “Conforme Construído”. 
 
Asa – Arquitetura e Construção 
Folha de uma dobradiça; ao lado de uma construção. 
 
Aspirador de fluido (Suction bailer) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo tubular, com válvula de retenção, usado para a retirada de lama ou fluido de um poço, geralmente para 
estimular a produção do fluido de reservatório, pela redução da coluna hidrostática. 
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Assentamento da água e do fundo (Bottom settings and water) – Petróleo Off-Shore  
Quando a água está cristalina, estática, sem turbilhonamento. 
 
Athlon - Informática  
É o nome de uma série de processadores da plataforma x86 criados pela Advanced Micro Devices (AMD). O 
processador Athlon original (ou clássico) foi o primeiro processador x86 de sétima geração. A AMD continuou 
utilizando o nome Athlon nos processadores Athlon 64, processadores de oitava geração que possuem a tecnologia 
AMD64.  
 
Athlon X2 - Informática  
A AMD (Advanced Micro Devices) alterou o nome de seus processadores retirando o “64”. Dessa forma, os modelos 
Athlon 64 X2 passaram a chamar simplesmente de Athlon X2. A arquitetura desse processador é baseada na 
presença do controlador de memória e não do chipset como acontece na maioria dos processadores do mercado. 
Este tipo de processador suporta memórias DDR. Com o controlador, o acesso é acelerado, oferecendo uma 
conexão direta com a memória principal. Isso proporcionará aos usuários um carregamento mais rápido dos 
aplicativos e uma incrível performance.  
 
Ático – Arquitetura e Construção 
Proteção da área coberta sobre a laje de cobertura do ultimo pavimento da edificação. 
 
Atmosfera protetora (Protective Atmosfere) - Soldagem 
Envoltório de gás que circunda a parte a ser soldada, com a finalidade de proteger a peça de fusão. 
 
Atmosfera redutora (Reducing Atmosfere) - Soldagem 
Atmosfera protetora quimicamente ativa, que em elevadas temperaturas reduz óxidos ao seu estado metálico. 
 
Atom - Informática  
Considerado como o menor e com baixo consumo de energia, ele foi criado especificamente para os novos 
dispositivos móveis para Internet e PCs. O tamanho reduzido não subestimou seu poder de desempenho e garante 
um ótimo desempenho, permitindo que as indústrias criem novos MIDs, notebooks (netbooks) e desktops 
(nettops). Esse novo processador serve também como base para a tecnologia Intel Centrino Atom, um conjunto de 
chips que permitem experiências fantásticas com dispositivos de bolso. Tudo o que o usuário precisa o Atom 
oferece em termos de desempenho e capacidade, aumentando as possibilidades na Internet.  
 
Atrás do painel (Behind the panel) - Instrumentação 
Termo aplicado a instrumentos inacessíveis ao operador e que normalmente estão localizados no interior do painel 
ou em armários separados. 
 
Atuador - Instrumentação 
Dispositivo ou combinação de dispositivos incluindo elementos finais, que são acionados pelo executor da lógica 
para obter redução de risco: 
a.  Fiação, válvula solenóide e válvula “shut-off”; 
b.  Relé de interposição e circuito de comando de motor. 
 
Aumento do ângulo de inclinação – Petróleo Off-Shore 
Termo utilizado quando uma coluna de perfuração se inclina. 
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Austêmpera - Metalurgia 
Tratamento isotérmico composto de aquecimento até a temperatura de austenitização, permanência nesta 
temperatura até completa equalização, resfriamento rápido até a faixa de formação da bainita, permanência nesta 
temperatura até completa transformação. Utiliza-se para peças que necessitam de alta tenacidade (efeito-mola). 
 
Austenita (Austenite) - Metalurgia 
Fase do aço cúbica de face centrada (CFC), com boa resistência mecânica, apreciável tenacidade, não magnética, 
com solubilidade máxima de carbono de 2%. 
 
Austenitização - Metalurgia 
Transformação da estrutura da matriz existente em estrutura austenítica através de aquecimento. Pode ser parcial 
(aquecimento dentro da faixa de transformação) ou completa (aquecimento acima da faixa de transformação). 
 
Autorização de passagem - SABESP 
Autorização para passagem de ramal de esgotos através de imóvel vizinho, objetivando sua ligação à rede pública.  
 
Avaliação ambiental - Ecologia 
Expressão utilizada com o mesmo significado da avaliação de impacto ambiental, em decorrência de terminologia 
adotada por algumas agências internacionais de cooperação técnica e econômica, correspondendo, às vezes, a um 
conceito amplo que inclui outras formas de avaliação, como a análise de risco, a auditoria ambiental e outros 
procedimentos de gestão 
 
Avaliação de impacto ambiental - Ecologia 
Processo de avaliação dos impactos ecológicos, econômicos e sociais que podem advir da implantação de 
atividades antrópicas (projetos, planos e programas), e de monitoramento e controle desses efeitos pelo poder 
público e pela sociedade. 
 
Avaliação de um campo (Field appraisal) – Petróleo Off-Shore  
Conjunto de pesquisas com intuito de avaliar a capacidade produtora do campo. 
 
Avaria na formação (Formation damage) – Petróleo Off-Shore  
É a deterioração ou desbarrancamento da formação. 
 
AVI (Audio Video Interleave) - Informática  
Formato padrão para gravação e reprodução de vídeo no ambiente Windows.  
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Bacalhau – Popular 

Elemento metálico inserido entre dois elementos a serem soldados com o objetivo de diminuir o vão entre as duas 
peças. 
 
Backup - Informática  
Processo de reprodução de arquivos para outro dispositivo como: disco rígido, disquete, CD, entre outros. É 
utilizado como medida de precaução em caso de problemas ou acidentes no dispositivo original.  
 
Baixa pressão - SABESP 
Pressão insuficiente na rede de água para atingir locais elevados. 
 
Balancim da bomba embutida (Pumping jack) – Petróleo Off-Shore  
Unidade de operações montada sobre um poço que aciona a bomba embutida. 
 
Balanço – Arquitetura e Construção 
Saliência projetada além da prumada da obra que não possui saliência de sustentação. 
 
Balças-guindaste (Derrick barges) – Petróleo Off-Shore  
São grandes barcaças com guindastes, utilizadas para o içamento de equipamentos ou módulos para plataformas 
ao largo (de produção). 
 
Baldrame – Arquitetura e Construção 
Viga de concreto que sustenta a alvenaria. 
 
Baliza emétrica – Petróleo Off-Shore 
Equipamento utilizado para localização no fundo do mar. Normalmente em número de quatro com rastreador na 
plataforma. 
 
Balsa de lançamento (Ramp barge) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de balsa usada no lançamento de tubulações submarinas. 
 
Balsa guindaste (Crane barge) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de embarcação que possui guindaste com grande capacidade de sustentação para movimentação de cargas 
e/ou estruturas. 
 
Balsa inflável (Life raft) – Petróleo Off-Shore  
Cápsula de fibra de vidro contendo uma balsa inflável por cilindro de CO2 em caso de emergência, usada para as 
fainas de abandono. 
 
Balsa para construção (Construction barge) – Petróleo Off-Shore  
Balsa, geralmente dotada de guindaste de alta capacidade, empregada no auxílio a montagem de estruturas no 
mar. 
 
Balsa para lançamento de tubos (Pipe-laying barge) – Petróleo Off-Shore  
É uma balsa preparada para a colocação de tubulações submarinas 
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Balsa para transporte de tubos (Pipe barge) – Petróleo Off-Shore  
Balsa utilizada para acompanhar, transportando tubos, a balsa de lançamento de tubos. 
 
Banco de madeira (Lazy bench) – Petróleo Off-Shore  
Banco de madeira no escritório do perfurador, também chamado de “banco da preguiça”. 
 
Bandeira – Arquitetura e Construção 
Caixilho fixo ou móvel sobre janelas elou portas que tem a função de aumentar a ventilação e a luminosidade do 
ambiente.  
 
Bar – Petróleo Off-Shore 
Unidade de medida de pressão equivalente a 105 pascais. Um pascal (1 Pa) equivale à pressão da força de um 
newton aplicada perpendicular e uniformemente sobre uma superfície plana de área igual a um metro quadrado; 
um newton é a força que, agindo sobre um corpo de massa igual a um quilograma, lhe atribui a aceleração de um 
metro por segundo ao quadrado, na direção da força. 
 
Barita ou baritina – Petróleo Off-Shore 
Sulfato de bário (BaSO4) com peso específico de 4,5 que pode ser adicionado à lama circulante de perfuração para 
aumentar o seu peso e proporcionar uma coluna hidrostática para o controle das pressões da formação. É um 
mineral ortorrômbico amarelo, branco ou incolor que ocorre ou sob forma granular, ou como cristais tabulares, ou 
ainda como massas compactas. 
 
Barra de perfuração (Sinker) – Petróleo Off-Shore  
Pesada barra de aço usada na perfuração a cabo, colocada acima da broca e da ferramenta de percussão, para 
proporcionar peso adicional para a operação da ferramenta de percussão. 
 
Barra de produção (Capital string) – Petróleo Off-Shore  
Comandos tubulares fixos e permanentes utilizados para conduzir óleo ou gás do poço para as unidades. 
 
Barramento AGP (Accelerated Graphics Port) - Informática  
Desenvolvido especialmente para a comunicação com vídeo. Sua principal vantagem é o uso de maior quantidade 
de memória para armazenamento de texturas para objetos 3D, além da alta velocidade no acesso a essas texturas 
para aplicação na tela.  
 
Barramento ISA (Industry Standard Architecture) - Informática  
Apesar de não ser mais utilizado com frequência, esteve presente na maior parte dos computadores. Formado por 
slots que trabalham com 8 e 16 bits por vez. 
 
Barramento PCI (Peripheral Component Interconnect) - Informática  
Criado pela Intel na época do desenvolvimento do processador Pentium, o barramento PCI é utilizado até hoje. 
Tem a capacidade de trabalhar a 32 ou 64 bits. Um slot PCI de 32 bits pode transferir até 132 MB por segundo. Os 
slots PCI são usados por vários tipos de periféricos, como placas de vídeo, placas de som, placas de rede, modem, 
entre outros.  
 
Barramento PCI Express: Padrão que proporciona altas taxas de transferência de dados entre o computador em si 
e um dispositivo. Por exemplo, entre a Placa Mãe e uma Placa de Vídeo 3D. A tecnologia conta com um recurso que 
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permite o uso de uma ou mais conexões seriais para transferência de dados.  
 
Barramentos - Informática  
Conjunto de sinais digitais com os quais o processador comunica-se com o seu exterior, ou seja, com a memória, 
chips da Placa Mãe, periféricos, entre outros.  
 
Barrigueira (Belly hand) – Petróleo Off-Shore 
Processo utilizado em estimulação de poços. Provoca “inchaços” na formação. 
 
Barril interno do saca-testemunhos (Inner core barrel) – Petróleo Off-Shore  
É o barril interno de um saca-testemunhos, composto de barril duplo ou múltiplo, que retém o testemunho cortado 
da formação. 
 
Basculante – Arquitetura e Construção 
Modelo de porta ou janela que possui um eixo horizontal onde gira ate atingir a posição perpendicular em relação 
ao batente ou esquadria. 
 
Base de apoio (Shore base) – Petróleo Off-Shore 
Escritório em terra para apoio à unidade ao largo (offshore). 
 
Base de pré-montagem - Construção 
Base provisória utilizada para permitir a montagem de partes ou seções fora do local definitivo de montagem. 
 
Base submersa (Template) – Petróleo Off-Shore  
Conjunto de válvulas montadas no cabeçote do poço submerso que já está em produção. 
 
Batimetria – Petróleo Off-Shore 
Processo de levantamento das profundidades e de mapeamento topográfico do fundo oceânico. 
 
Bay-window – Arquitetura e Construção 
Janela de três faces que fica saliente em relação à construção. 
 
BBL - Petróleo 
Barril, equivalente a 0,159 m3. 
 
Bentonita (Bentonite) – Petróleo Off-Shore 
É uma argila coloidal composta principalmente por montmorilonita que incha em contato com umidade. A 
bentonita é a base essencial da maioria das lamas de perfuração e transfere para a lama propriedades tais como o 
tioxotrópico formador de gel que não é corrosivo, não abrasivo e lubrificante. 
 
Benzeno – Petróleo Off-Shore 
Líquido incolor derivado do petróleo, de odor característico e agradável, menos denso que a água e imiscível com 
esta. Se solidifica a 5,4ºC e tem ponto de ebulição a temperatura de 80,1ºC; bastante volátil, produzindo vapores 
altamente tóxicos e conhecido no comércio, impropriamente, pelo nome de benzol ou benzina; é muito utilizado 
como solvente de borracha, resinas, gorduras, graxas, etc., e na preparação do fenol, anilina e dos inseticidas BHC e 
DDT. 
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Benzina (Benzine) – Petróleo Off-Shore 
Fração da destilação do petróleo constituída essencialmente de hexano e heptano com ponto de ebulição inferior a 
85ºC. 
 
Benzol – Petróleo Off-Shore 
Mistura de alcenos usada como solvente industrial. 
 
Berço (Cradle) – Petróleo Off-Shore  
Local de permanência da âncora da unidade (sonda, embarcação, balsa, etc.) quando não está sendo usada. 
 
Berço (Rack) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura para armazenamento de uso geral. 
 
Bica corrida – Arquitetura e Construção 
Pedra britada, fragmentos de pedra usados na concretagem. 
 
Bico de injeção - Polímeros 
Peça cilíndrica e oca, geralmente apresentando extremidade externa em forma de esfera, por onde passa o 
termoplástico ao ser injetado desde o canhão para dentro do molde. 
 
Biela motriz do balancim (Pitman) – Petróleo Off-Shore  
É a vareta que liga o balancim à manivela motriz em um aparelho de perfuração à percussão. 
 
Binário (Binary) – Instrumentação e automação 
Termo aplicado a um dispositivo ou sinal que tem somente 2 posições ou estados. Quando usado na sua forma 
mais simples, como em "SINAL BINÁRIO" (oposto a "SINAL ANALÓGICO"), o termo representa os estados 
"LIGA/DESLIGA" ou "ALTO/BAIXO", isto é, não representa uma contínua variação de quantidade. 
 
Biodiesel – Ecologia / Petróleo  
Combustível alternativo ao diesel, renovável e biodegradável, obtido a partir da reação química de óleos, de origem 
animal ou vegetal com álcool, na presença de um catalisador (reação conhecida como transesterificação). Pode ser 
obtido também pelos processos de craqueamento e esterificação. 
 
Biodiversidade - Ecologia 
Termo que se refere à variedade de genótipos, espécies, populações, comunidades, ecossistemas e processos 
ecológicos existentes em uma determinada região. Pode ser medida em diferentes níveis: genes, espécies, níveis 
taxonômicos mais altos, comunidades e processos biológicos, ecossistemas, biomas, e em diferentes escalas 
temporais e espaciais. 
 
Biopolímeros - Polímeros  
Polímeros biologicamente ativos; este termo não deve ser utilizado para os polímeros que têm aplicação na área 
biomédica. 
 
BIOS (Basic Input Output System) - Informática  
É a memória básica do equipamento, na qual se localizam instruções primárias do gerenciamento de dispositivos de 
entrada e saída do computador.  
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Bisel (Bevel) - Soldagem 
Borda do componente a ser soldado, preparada na forma angular. Ver chanfro. 
 
Bit (Binary Digit) - Informática  
Dígito binário. É a menor unidade de armazenamento de dados.  
 
Bitola – Arquitetura e Construção 
Dimensões do diâmetro do aço, ferro ou madeira. 
 
Blenda polimérica - Polímeros 
Terminologia adotada, na literatura técnica sobre polímeros, para representar as misturas físicas ou misturas 
mecânicas de dois ou mais polímeros, de forma que entre as cadeias moleculares dos polímeros diferentes só 
exista interação intermolecular secundária ou que não haja um elevado grau de reação química entre as cadeias 
moleculares dos polímeros diferentes; muitas blendas poliméricas são utilizadas como plásticos de engenharia, 
com aplicações principalmente nas indústrias automobilística e eletro-eletrônica. 
 
Bloco - Petróleo 
Pequena parte de uma bacia sedimentar onde são desenvolvidas atividades de exploração e produção de petróleo 
e gás natural. 
 
Bluetooth - Informática  
Padrão de comunicação sem fio de baixo custo e de curto alcance. Permite a comunicação sem fio entre aparelhos 
eletrônicos como: celulares, notebooks, palmtops, PCs, scanners, impressoras e outros equipamentos que possuam 
um chip Bluetooth. Esta comunicação realiza-se através de ondas de rádio na frequência de 2.4 GHz. Não necessita 
de licença e está disponível em quase todo o mundo. O nome provém do rei Harald Blatan, que comandou a 
Dinamarca no Século X e foi apelidado de Bluetooth por possuir uma coloração azulada nos dentes. Em seu 
reinado, Harald Bluetooth unificou a Dinamarca, daí o termo Bluetooth, que significa unificação.  
 
BMP (BitMaP) - Informática  
Formato de imagens padrão do Windows.  
 
Boça “smit” (Smit mooring bracket) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo prático para abocar amarras, no convés de um petroleiro próximo à buzina central, na operação de 
amarração à monobóia. 
 
Boça de amarra (Chafing chain) – Petróleo Off-Shore  
Pedaço de corrente com aproximadamente 12 elos de 2 1/4” x 3 m, normalmente chamado de pendente de 
amarra. 
 
Boça de corrente (Hang-off chain) – Petróleo Off-Shore  
Utilizada para sustentar o mangote quando de sua conexão/desconexão no convés do navio-tanque amarrado à 
monobóia. 
 
Boca de visita – Tubulação / Equipamentos 
Abertura no equipamento para permitir o acesso ao seu interior. 
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Boça-de-chapa (Triangular plate) – Petróleo Off-Shore  
Normalmente chamada de “placa triangular” ou monkey face. Utilizada na conexão dos cabos ou amarras de uma 
cabresteira à “engrenagem de reboque” da embarcação. 
 
BOE - Petróleo 
Barris de óleo equivalente. Normalmente usado para expressar volumes de petróleo e gás natural na mesma 
unidade de medida (barris) pela conversão do gás à taxa de 1.000 m3 de gás para 1 m3 de petróleo. 1 m3 de 
petróleo = 6,289941 barris de petróleo. 
 
BOEPD - Petróleo 
Barris de óleo equivalente por dia. 
 
Bóia (Buoy) – Petróleo Off-Shore 
Veja monobóia. 
 
Bóia de âncora (Suitcase buoy) – Petróleo Off-Shore  
Bóia utilizada para recolhimento/lançamento da âncora conectada à esta através de pendentes. 
 
Bóia de carga (Loading buoy) – Petróleo Off-Shore  
Monobóia de fundeio simples, geralmente com bóia-mola. 
 
Bóia plástica de sustentação / arinque (Sustaining plastic buoy) – Petróleo Off-Shore 
Bóia utilizada na sustentação de um mangote de monobóia quando desconectado. Este procedimento está em 
desuso pela colocação de espia de polipropileno (flutuante). É a bóia utilizada para indicar, em águas rasas, a 
localização do ferro (âncora) de fundeio. 
 
Bóia-mola (Spring buoy) – Petróleo Off-Shore  
Bóia colocada no pendente de sustentação da âncora para evitar que o mesmo se enrosque no fundo. 
 
Bomba de balancim (Casing pump) – Petróleo Off-Shore  
Bomba colocada dentro do poço para aspirar um poço que não flui. Essa bomba é colocada dentro do revestimento 
na coluna de petróleo e poderá ser acionada por um motor elétrico ou, mais comumente, por varetas de aspiração 
(coluna de varetas) que são acionadas por uma bomba de balancim instalada acima do cabeçote do poço. Esse tipo 
de bomba requer pouca manutenção. 
 
Bomba de circulação de lama (Hog ) – Petróleo Off-Shore  
Bomba de lodo, utilizada para circular a lama dentro de uma perfuração de poço, veja bomba duplex. 
 
Bomba de êmbolo duplo (Duplex pump) – Petróleo Off-Shore  
Bomba de êmbolo duplo com camisas e êmbolos cambiáveis, usada para veicular a lama ou fluido circulantes 
durante a perfuração de um poço. A variedade de camisas e êmbolos deve-se às diferentes pressões solicitadas 
pelos fluidos. 
 
Bomba de resíduos (Sand pump) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de removedor de resíduos munido de um êmbolo, usado para remoção de graxa de lubrificação e aparas de 
um poço de pulverização da formação rochosa. 
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Bomba duplex para lama (Slush pump) – Petróleo Off-Shore 
Bomba tipo êmbolo, com camisas e êmbolos cambiáveis, utilizada para veicular o fluido circulante. 
 
Bomba embutida (Down hole pump) – Petróleo Off-Shore  
Bomba instalada abaixo do nível do petróleo, em um poço que não flui, acionada pelas varetas do balancim 
montado na superfície. 
 
Bombeamento auxiliar (Put on pump) – Petróleo Off-Shore  
Instalação de equipamento de bombeamento auxiliar em um poço que não flui à superfície pela própria pressão do 
reservatório. 
 
Bombeiro de caldeira (Fireman) – Petróleo Off-Shore  
Operário responsável pela manutenção e operação das caldeiras. Nas instalações de perfuração que usam motores 
(elétricos ou de combustão interna), o termo é mecânico. 
 
Boretação - Siderurgia 
Tratamento termoquímico em que se promove enriquecimento superficial com boro. Utiliza-se para peças que 
necessitam de alta resistência à abrasão. 
 
Borracha - Polímeros 
É o mesmo que elastômero, podendo ser natural ou sintética; as borrachas tradicionais são materiais poliméricos 
que exibem, após a vulcanização, elasticidade em longas faixas de deformação, à temperatura ambiente; as 
borrachas comuns são: borracha natural, copolímero butadieno-estireno (borracha SBR), polibutadieno, borracha 
butílica, borracha de etileno-propileno (EPR), borracha de etileno-propileno-monômero diênico (EPDM), borracha 

nitrílica (copolímero butadieno-acrilonitrila) e o policloropreno; as borrachas especiais são: elastômeros 
fluorados, elastômeros de silicone, elastômeros de poliuretanos, elastômeros de polietileno 
clorossulfonados, elastômeros de polissulfetos (ou borrachas polissulfídicas) e elastômeros 
termoplásticos; borracha crua: borracha não vulcanizada, sem qualquer aditivo, sendo um termoplástico 
nesta fase; vulcanização de borrachas: é o processo químico de maior importância para as borrachas 
tradicionais, introduzindo a elasticidade, melhorando a resistência mecânica e reduzindo a sua 
sensibilidade às variações de temperatura. O principal agente de vulcanização é o enxofre; borracha 
vulcanizada: borracha após a vulcanização, possuindo cadeias poliméricas com poucas ligações cruzadas 
(ligações químicas primárias), interconectando cadeias poliméricas diferentes. Só após a vulcanização é 
que as borrachas tradicionais têm aplicação prática; borracha regenerada: borracha que pode ser 
reaproveitada através de tratamento químico. A regeneração nem sempre é possível e algumas vezes não 
é um processo economicamente viável. A borracha regenerada pode ser utilizada uma segunda vez, como 
carga em composições de borrachas cruas; borrachas pretas: são composições de borracha contendo o 
negro de fumo como carga reforçante, que melhora muito a resistência à abrasão das borrachas - ver 
elastômero. 
 
Borracha natural - Polímeros 
Polímero natural obtido pela coagulação do látex da “Hevea Brasiliensis”, a borracha natural é quimicamente 
constituída pelo poli-cis-isopreno - ver borracha e látex. 
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Borracha nitrílica - Polímeros 
Borracha sintética constituída pelo copolímero butadieno-acrilonitrila, com teor de acrilonitrila variando 
normalmente entre 20 e 45%; a borracha nitrílica com alto teor de acrilonitrila tem excelente resistência à gasolina 
e a outros fluídos apolares - ver borracha. 
 
Bow-window – Arquitetura e Construção 
Janela semicircular projetada além da construção.  
 
BPD - Petróleo 
Barris por dia. 
 
BPS (Bits Por Segundo) - Informática  
Padrão de medida para velocidades de transmissões digitais. Um modem de 56K irá transmitir 56.000 bits por 
segundo.  
 
Braçadeira (Casing clamp) – Petróleo Off-Shore  
É uma braçadeira que se acomoda ao redor da tubulação de revestimento quando essa é colocada ou retirada do 
poço. 
 
Brasagem (Brazing) - Soldagem 
Processo de união de materiais onde apenas o metal de adição sofre fusão. O metal de adição se distribui por 
capilaridade na fresta formada pelas superfícies da junta, após fundir-se a temperatura superior a 450 °C. 
 
Brejo - Ecologia 
Terreno plano, encharcado, que aparece nas regiões de cabeceiras ou em zonas de transbordamentos de rios. 
 
Brent - Petróleo 
Mistura de petróleos produzidos no Mar do Norte, oriundos dos sistemas petrolíferos Brent e Ninian, com grau API 
de 39,4º e teor de enxofre de 0,34%. 
 
Bridge - Informática  
Equipamento que conecta duas redes locais (LANs) ou dois segmentos de uma mesma LAN 
 
Brise – Arquitetura e Construção 
Saliência colocada na fachada ou na lateral da edificação, na posição vertical ou horizontal, com 0 objetivo de 
impedir a ação direta do sol, mantendo a mesma ventilação.  
 
Broca (Bit) – Petróleo Off-Shore 
Instrumento de várias formas e tipos usado na perfuração de formações. 
 
Broca a jato hidráulico (Jet bit) – Petróleo Off-Shore  
Forma modificada de broca, utilizando o princípio do jato hidráulico para aumentar a velocidade de perfuração. 
 
Broca cônica (Cone bit) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de broca para rocha possuindo cortadores cônicos montados sobre rolamentos. Esse tipo de broca é usado 
normalmente em uma operação de perfuração rotativa. 
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Broca cônica (Rock bit) – Petróleo Off-Shore  
Broca de formato cônico colocada na extremidade inferior de uma coluna de perfuração para atacar (cortar) a 
formação sendo penetrada. 
 
Broca diamante (Diamond bit) – Petróleo Off-Shore  
Broca com diamante no encapamento para perfuração em sílex. 
 
Broca esférica (Bit balling) – Petróleo Off-Shore 
Broca tipo esférica. 
 
Broca para recuperação de testemunhos (Core bit) – Petróleo Off-Shore  
Broca tipo anular, para recuperação de testemunhos, que é aparafusada na extremidade inferior de um trépano 
para este fim e corta a formação no formato de barra cilíndrica sendo a amostra sustentada pelo anel de retenção. 
 
Broca piloto (Pilot bit) – Petróleo Off-Shore  
Broca usada para iniciar uma perfuração direcional. 
 
Broca rabo de peixe (Fishtail bit) – Petróleo Off-Shore  
Broca tipo rabo de peixe, apropriada para formações macias (brandas). 
 
Broca tipo formão (Cable tool bit) – Petróleo Off-Shore  
Broca tipo formão usada na operação de pulverização da rocha para posterior remoção pelo bailer - veja 
removedor de pastas ou aparas. 
 
Broca tricônica (Tricone bit) – Petróleo Off-Shore  
Broca com três cortadores cônicos montados sobre rolamentos de trabalho contínuo. 
 
Browser - Informática  
Programas utilizados para localizar e visualizar arquivos em HTML. Eles permitem a navegação no ambiente WWW 
e a visualização de websites.  
 
Bucha (Bushing) – Petróleo Off-Shore 
São inserções de aço colocadas na plataforma (ou mesa) rotativa para acomodar a bucha da tubulação de apoio e 
acionamento da coluna de perfuração. 
 
Bucha mestre (Master bushing) – Petróleo Off-Shore  
São pesadas inserções de aço, que se acomodam na plataforma giratória (mesa rotativa), para sustentação do peso 
da coluna de perfuração, por meio de cunhas removíveis. 
 
Bulbo de ácido – Petróleo Off-Shore  
Um tudo de vidro colocado em uma abertura do container de aço para registrar o desvio da vertical. Neste tubo 
encontra-se o ácido hidrofluórico que ataca o vidro em qualquer variação gravando assim este ângulo. 
 
Bunker - Petróleo 
Combustível para abastecer navios. 
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Business to business - Comércio 
Empresas que vendem produtos ou prestam serviços para outras. 
 
Byte - Informática  
Série de 8 bits, que representa um único símbolo.  
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Caatinga - Ecologia 

Ecossistema formado por pequenas árvores e arbustos espinhosos esparsos que perdem as folhas durante o 
período de seca. Flora típica do Sertão Nordestino Brasileiro. 
 
Cabeça de cimento (Cement head) – Petróleo Off-Shore  
Cabeçote removível montado na extremidade superior de uma coluna de revestimento para facilitar o trabalho de 
cimentação. 
 
Cabeça de circulação (Circulating head) – Petróleo Off-Shore  
É um acessório tipo um tornel (giratório) que é aparafusado a uma coluna de tubulação, de perfuração ou 
revestimento, a fim de permitir o bombeio de lama ou fluido circulante dentro da tubulação enquanto que, 
simultaneamente, permite à tubulação ser girada, abaixada ou elevada. 
 
Cabeça do balancim (Horse head) – Petróleo Off-Shore  
É o acessório na extremidade de um balancim onde são ligadas as varetas de aspiração ou seção de um elevador 
para operação da bomba embutida, em um poço com pouca pressão de reservatório. 
 
Cabeça ou topo do revestimento (Casing head) – Petróleo Off-Shore  
Parte superior da tubulação de revestimento. 
 
Cabeço de reboque (Towing bitt) – Petróleo Off-Shore  
Utilizado em embarcações sem guincho, de conexão direta com a “engrenagem de reboque”. 
 
Cabo (Bull rope) – Petróleo Off-Shore 
É um cabo sem fim usado em uma operação de perfuração com broca tipo formão, suspensa por um cabo de aço, 
para acionar o conjunto do tambor de içamento usado na perfuração a cabo. 
 
Cabo auxiliar (Cheater) – Petróleo Off-Shore  
É uma seção de tubulação colocada por cima do cabo de uma chave para dar maior fulcro (apoio). 
 
Cabo cego (Dead line) – Petróleo Off-Shore  
É um cabo ancorado ao chumbador do cabo fixo e se estende desde o piso até a polia cega do cavalete 
porta-polias. 
 
Cabo de içamento (Catline) – Petróleo Off-Shore  
É um cabo, ou combinação de cabo com arame, operado do tambor exterior e utilizado para o içamento de 
equipamento ao piso da torre de perfuração. 
 
Cabo do revestimento (Casing line ou calf-line) – Petróleo Off-Shore  
É um cabo de aço usado na armação da plataforma de perfuração de broca tipo formão para abaixar uma coluna de 
revestimento.  
 
Cabo ou arame blindado (Shielded cable / wire) – Petróleo Off-Shore 
Espia ou cabo de aço com proteção selada externa. 
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Cabo puxador (High line) – Petróleo Off-Shore  
É a combinação de cabo com arame utilizada para puxar ao piso da torre tubulações e equipamentos externos. 
 
Cabo rápido (Fast line) – Petróleo Off-Shore  
Cabo que se bobina sobre o tambor principal do guincho e sua denominação deriva do fato de que ele corre mais 
rapidamente do que o cabo bobinado através do moitão móvel. 
 
Cabo umbilical (Umbilical) – Petróleo Off-Shore  
Fios e mangueiras de união entre o sino (ou outro equipamento) e sua unidade de lançamento. 
 
Cabo-guia (Gob-line) – Petróleo Off-Shore  
Sistema empregado no controle do ângulo de saída do cabo de reboque, através do cabo da saia de manuseio, 
capaz de proporcionar maior mobilidade ao rebocador. 
 
Cabrestante (Capstan) – Petróleo Off-Shore  
Guincho auxiliar para manobras, localizado nas laterais do convés da embarcação, na parte de ré, com saia vertical. 
 
Cabresteira (Bridle) – Petróleo Off-Shore  
Arranjo de reboque composto de duas pernas de cabo de aço ou amarra, mais pendentes, que partem de 
extremidades opostas do objeto a ser rebocado, unidas pela placa triangular. Veja placa triangular. 
 
Cachorro 1 – Arquitetura e Construção 
Peças que dão sustentação a beirais, pisos de sacadas e balcões.  
 
Cachorro 1 – Tubulação 
Dispositivos, soldados ou não à tubulação, usados provisoriamente, com a finalidade de garantir o alinhamento e 
ajuste das diversas partes a serem soldadas. 
 
Caibro – Arquitetura e Construção 
Elemento com secção quadrada que sustenta ripas de telhados ou tabuas de assoalhos.  
 
Caixa de escada – Arquitetura e Construção 
Espaço vertical delimitado para ser destinado à construção da escada. 
 
Caixa de gordura - SABESP 
Caixa destinada a coletar e reter os resíduos gordurosos dos esgotos provenientes principalmente de cozinhas. 
 
Caixa de inspeção - SABESP 
Caixa construída, nos limites do imóvel, próxima ao muro de entrada, de modo a permitir a inspeção e a limpeza do 
ramal de esgotos. 
 
Caixa de Junção (Junction Box - JB) - Instrumentação 
Caixa cuja finalidade é proporcionar a saída em multicabo(s) ou multitubo(s) dos diversos cabos ou tubos dos 
instrumentos de campo. 
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Caixa de Passagem – Elétrica / Instrumentação 
Caixa cuja finalidade é permitir a enfiação de cabos. 
 
Caixa de sabedoria (Knowledge Box) – Petróleo Off-Shore  
Escrivaninha no escritório do perfurador no piso da plataforma. 
 
Caixilho – Arquitetura e Construção 
Parte da esquadria que sustenta o vidro.  
 
Caixões flutuantes (Caissons) – Petróleo Off-Shore  
De pressão ou pneumáticos; normalmente são pernas (legs) cilíndricas suportadas por flutuadores submersos e que 
sustentam a unidade de perfuração do tipo “coluna estabilizada”, submersível ou semisubmersível, interligadas por 
braços tubulares. Internamente são tanques de lastro utilizados para manobras de imersão e emersão, a fim de 
manter o calado de perfuração (drilling draft), o adriçamento e a estabilidade da plataforma. 
 
Calafetar – Arquitetura e Construção 
Vedar fendas, trincas ou defeitos surgidos na construção. 
 
Calandragem - Polímeros  
Processo de transformação de plásticos semelhante à laminação de metais. A resina, na forma de massa ou chapas 
espessas, é conformada através da passagem através de rolos altamente polidos, aquecidos e sob grande pressão. 
É ideal para a produção de produtos planos, tais como filmes, encerados, cortinas, chapas para pisos, etc. 
 
Caldeiras a vapor - Equipamentos 
Equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer 
fonte de energia, excetuando-se refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo. 
 
Calefação – Arquitetura e Construção 
Sistema de aquecimento utilizado para interiores.  
 
Calibração - Instrumentação 
Comparação da leitura de um dispositivo padrão com a leitura do instrumento a ser calibrado, fazendo-se o 
levantamento da curva de erro. 
 
Calibragem (Gage) – Petróleo Off-Shore  
Ajuste de equipamento. 
 
Caliça – Arquitetura e Construção 
Sobras ou fragmentos de argamassa de cimento ou cal e gesso que se desprendem das paredes e tetos, durante a 
execução dos revestimentos.  
 
Camada (Layer) - Soldagem 
Deposição de 1 ou mais passes de solda consecutivos dispostos lado a lado. 
 
Camada de proteção - Soldagem 
Sistema ou subsistema especificamente projetado para reduzir significativamente o risco, ou severidade, de um 
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determinado evento perigoso (AICHE). 
 
Câmara de espuma – Bombeiros 
Dispositivo dotado de selo, destinado a conduzir a espuma para o interior de tanques de armazenamento do tipo 
cônico. 
 
Câmara hiperbárica (Hyperbaric chamber) – Petróleo Off-Shore  
Local para descompressão, ou compressão, da equipe de mergulho em adaptação à pressão externa no ambiente 
de trabalho. 
 
Campo 1 - Petróleo  
Área produtora de petróleo ou gás natural a partir de um reservatório contínuo ou de mais de um reservatório, a 
profundidades variáveis, abrangendo instalações e equipamentos destinados à produção. 
 
Campo 2 (Field) – Petróleo Off-Shore  
Área consistindo de um único ou múltiplos reservatórios, todos agrupados ou relacionados aos mesmos aspectos 
estruturais e/ou estratigráficos da formação geológica. Geralmente um campo é assim denominado quando o 
petróleo foi descoberto em quantidades suficientes para justificar um programa de produção lucrativa. 
 
Campo de petróleo (Oil field) – Petróleo Off-Shore  
Geralmente definido como área onde foi comprovada a existência de depósitos produtivos de petróleo. 
 
Canalização 1 - Bombeiros 
Rede de tubos destinada a conduzir água para alimentar o sistema de combate aos incêndios. 
 
Canalização 2 (Channelling) – Petróleo Off-Shore  
É uma operação na condição em que o cimento em torno da coluna de revestimento não é uniforme, permitindo 
ao gás ou ao fluido escaparem para a superfície. Essa condição em casos extremos pode ser remediada pela 
cimentação a alta pressão dentro do espaço anular. 
 
Canhão a ar (Air gun) – Petróleo Off-Shore 
 Tipo de fonte sísmica que injeta uma bolha de ar comprimido, por alta pressão, na água. O espectro de frequência 
depende da quantidade de ar da bolha, da pressão do ar e da profundidade da água (ou pressão da água). Arranjos 
de canhões de diferentes tamanhos são usados para ampliar o espectro de frequência gerado. Também podem ser 
usados em poços. 
 
Cão farejador de rocha (Rock hound) – Petróleo Off-Shore  
Apelido de um geólogo que atua na exploração de petróleo. 
 
Capacidade de permanência (Holding Power) – Petróleo Off-Shore  
Capacidade de uma âncora de permanecer enterrada. 
 
Capacidade extintora - Bombeiros 
Indica a capacidade de extinção que o agente extintor apresenta para a classe de combustível. 
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Capacidade instalada - Petróleo 
Capacidade de processamento da unidade, autorizada pela ANP. 
 
Capitão de manobras (Mooring máster) – Petróleo Off-Shore  
Pessoa que orienta (coordena) as manobras de amarração de navios petroleiros às monobóias ou a navios-cisterna, 
bem como outras manobras na área. 
 
Capoeira - Ecologia 
Vegetação que nasce após a derrubada de uma mata nativa, sendo portanto uma vegetação secundária. 
 
Cápsula de salvamento (Brucker survival capsule) – Petróleo Off-Shore 
De formato circular, substitui a baleeira nas fainas de abandono. 
 
Captação de água - SABESP 
É a retirada da água bruta (captação) em fontes de mananciais superficiais (rios, lagos e represas) ou profundos 
(poços) para utilização futura. 
 
Carga (total) processada - Petróleo 
Total de petróleo cru, somado às correntes de reprocessamento e derivados intermediários, processado nas 
plantas de destilação. 
 
Carga de trabalho segura (Safe working load) – Petróleo Off-Shore  
Indicação do limite máximo e seguro para operação de um equipamento no levantamento de pesos ou tração. 
Normalmente expresso em toneladas. 
 
Carga fresca processada - Petróleo  
Total de petróleo cru processado nas plantas de destilação. 
 
Cargas de reforço - Polímeros  
Aditivos usados com o objetivo de aumentar a resistência mecânica do plástico. 
 
Cargas inertes - Polímeros 
Aditivos usados tão somente para reduzir o preço do plástico, sem, contudo afetar adversamente suas 
propriedades. 
 
Carnalita (Carnallite) – Petróleo Off-Shore  
Material ortorrômbico da sequência evaporítica, é um cloreto natural hidratado de magnésio e potássio 
(KMgCl3.6H2O) que ocorre comumente em forma de massas deliquescentes (que se dissolvem), de cor branca ou 
avermelhada, sendo utilizado principalmente como fonte de potássio. 
 
Carreta - Bombeiros 
Extintor sobre suporte com rodas, constituído em um único recipiente com agente extintor para extinção de fogo. 
 
Carretel (Spool piece) – Petróleo Off-Shore  
Peça conectada à válvula borboleta (butterfly valve) que recebe todos os esforços de sustentação e manuseio do 
mangote flutuante. 
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Carta isobática (Sounding and contour plan) – Petróleo Off-Shore  
Carta de área (mapa) apresentando as profundidades e contornos do fundo oceânico. 
 
Cartucho de Tinta - Informática  
Consumível utilizado nas impressoras jato de tinta. Tanto podem servir como depósito para a tinta como atuar 
como cabeça de impressão.  
 
Casa de cachorro (Doghouse) – Petróleo Off-Shore  
Escritório do perfurador no piso da torre de perfuração que inclui um banco e a escrivaninha. 
 
Casco (Hull) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura de navios ou plataformas para flutuação. 
 
Casting  
Ver vazamento. 
 
Catalisador - Petróleo 
Substância que se acelera ou retarda uma reação química, mas que não sofre no processo nenhuma alteração 
química permanente. 
 
Catalisador (Catalyst) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento utilizado com a finalidade de reduzir o índice de poluição. 
 
Cavalete - SABESP 
Kit formado por tubos e conexões, destinados à instalação do hidrômetro para realização da ligação de água. 
 
Cavalete múltiplo - SABESP 
Estrutura constituída por mais de um cavalete dispostos paralelamente e que permite a instalação de hidrômetros 
superpostos para individualização da ligação de água de imóveis pertencentes ao mesmo terreno. 
 
Cavalete porta-polias (Crown block) – Petróleo Off-Shore  
É o conjunto de polias no topo da torre de sondagem, ou mastro, que acomoda os cabos de içamento do tambor do 
guincho ao moitão móvel (corrediço). 
 
Cavidade - Polímeros 
Espaço oco em um molde, onde se introduz o plástico fundido. 
 
CCT - Tubulação 
Conexões a compressão para tubo (tubing). 
 
CD (Compact Disc) - Informática  
Disco Compacto. Criado em 1979 e comercializado a partir da década de 80, é um dos mais populares meios de 
armazenamento de dados digitais, principalmente de músicas e softwares de computador. 
 
CD-R - Informática  
Mídia de armazenamento que pode ser gravada uma única vez, mas ter várias sessões, possibilitando a utilização 
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de parte do disco e a gravação do outro conteúdo posteriormente. Entretanto não pode ter seu conteúdo apagado. 
Capacidade de 650MB e 700MB. Compatível com a maioria dos gravadores de CD.  
 
CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) - Informática  
Disco óptico semelhante ao CD de música, mas que pode armazenar sons, imagens e textos. Conhecido como disco 
somente para leitura, é o formato utilizado por programas vendidos comercialmente. Não pode ter seu conteúdo 
alterado. Capacidade de 650MB. Compatibilidade com todos os drivers de leitura de CD.  
 
CD-RW - Informática  
Leitor e gravador de CD.  
 
Celeron - Informática  
É a marca usada pela Intel em diferentes microprocessadores x86 de baixo custo.  A família Celeron complementa a 
linha de alta performance da empresa (atualmente a Core 2 Duo, anteriormente a linha Pentium). Indroduzido em 
1998, o primeiro Celeron era baseado no Pentium II, porém sem cache externo. Versões posteriores eram baseados 
no Pentium III, Pentium 4, Pentium M, Core Solo, Core Duo e Core 2. Esses processadores rodam muitos aplicativos 
de forma satisfatória, porém apresentam algumas limitações de desempenho quando rodam aplicativos mais 
pesados e exigentes (como jogos e demais aplicativos 3D) e diferem basicamente em três aspectos dos seus irmãos 
maiores: 

• Tamanho do cache L2 

• Clock interno 

• Clock do barramento externo 
Essas diferenças fazem com que esses processadores sejam mais baratos que os outros processadores de maior 
poder de processamento, sendo assim, indicado para o mercado de usários dosmésticos ou para usuários que não 
necessitem de um poder computacional muito elevado.  
 
Celofane - Polímeros  
Filme feito a partir de celulose (algodão) regenerada. 
 
Celulose - Polímeros 
Polímero natural, presente na madeira, algodão, linho, cânhamo, etc. 
 
Cementação (Cementing; Cementation; Carburizing; Casehardening) - Metalurgia 
Tratamento termoquímico em que se promove enriquecimento superficial com carbono, por difusão.Utiliza-se para 
peças que necessitem de alta dureza superficial, alta resistência à fadiga de contato e submetidas a cargas 
superficiais elevadas. 
 
Cementita (Fe3C) (Cementite; Carbide Carbon; Iron Carbide) - Metalurgia 
Carboneto de Ferro (Fe3C). Fase muito dura e quebradiça, de estrutura ortorrômbica. 
 
Centralizador (Centralizer) – Petróleo Off-Shore  
É um acessório colocado sobre uma tubulação para mantê-la centralizada no poço, a fim de que possa ser feita uma 
luva uniforme de cimento ao redor da tubulação de revestimento. 
 
Centrífuga de areia (Desander) – Petróleo Off-Shore  
É uma série de centrífugas usadas para remoção de partículas de areia do fluido circulante no seu regresso do poço 
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e após ter passado através da peneira oscilante, que remove as aparas maiores. 
 
Centrífuga sedimentar (Desilter) – Petróleo Off-Shore  
É uma série de centrífugas usadas após a centrífuga de areia (Desander). 
 
Centrifugação de amostra (Shake out) – Petróleo Off-Shore 
Centrifugação de uma amostra de petróleo para determinar o seu índice de sedimentos básicos e água. 
 
Certificação - Instrumentação 
Ensaio de instrumentos padrões de medição realizado segundo normas e exigências legais, por órgão certificador. 
 
Certificado de calibração de instrumento padrão - Instrumentação 
Documento emitido pela entidade executora da calibração dos instrumentos padrões, com registro dos valores 
encontrados. 
 
Certificado de qualidade de material - Geral 
Registro dos resultados de ensaios, testes e exames, exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material. 
 
Certificado de qualificação de soldador - Soldagem 
Documento certificando que o soldador executa soldas de acordo com padrões pré-estabelecidos. 
 
Cesta – Petróleo Off-Shore 
É uma cesta de borracha em forma de funil guarnecida com travas acionadas por molas as quais mantêm a borda 
superior da cesta rente à parede do poço. É utilizada a fim de proteger a formação contra contaminação ou para 
limitar área de cimentação. 
 
Cesta de passageiros (Personnel basket) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento para transferência de passageiros (até 8) da embarcação para a sonda (plataforma) e vice-versa, 
similar a uma tenda de rede, suspensa pelo guindaste da unidade através do cabo de sustentação central com 
amortecedor. 
 
Cesta de referência da OPEP - Petróleo 
Saharan Blend (Argélia), Minas (Indonésia), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arábia Saudita), Dukhan (Catar), BCF-
17(Venezuela), Iranian heavy, Kuwait Crude, Es Sider (Líbia), Murban (Emirados Árabes Unidos) e Basrah (Iraque). 
 
Cetano (Cetano) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto sólido, saturado, escamado, branco, brilhante. Fórm. (C16H34). 
 
Chaminé (Flare stack) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura para projeção da tubulação de condução do gás, ou fluido poço (teste), para queima. 
 
Chanfrar – Arquitetura e Construção 
Cortar os ângulos retos da aresta de um elemento.  
 
Chanfro (Groove) – Soldagem / Tubulação 
Abertura devidamente preparada, na superfície de uma peça ou entre 2 componentes, para conter a solda. Os 
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principais tipos de chanfros são os seguintes. 
a. chanfro em J (single-J-groove); 
b. chanfro em duplo J (double-J-groove); 
c. chanfro em U (single-U-groove); 
d. chanfro em duplo U (double-U-groove); 
e. chanfro em V (single-V-groove); 
f. chanfro em X (double-V-groove); 
g. chanfro em meio V (single-bevel-groove); 
h. chanfro em k (double-bevel-groove); 
i. chanfro reto (square-groove). 
 
Chapa - Polímeros  
Chapa (ou placa) é a forma de moldagem de um plástico na qual a espessura é muito pequena em comparação com 
o comprimento e com a largura do moldado - ver filme. 
 
Chapa de bloqueio - Soldagem 
Chapa de aço da mesma especificação do material da tubulação, soldada na extremidade da tubulação, de acordo 
com qualquer dos detalhes de soldagem de tampos planos da norma ASME BPVC Section VIII, 1, usada para 
bloquear o fluido no teste de pressão. 
 
Chapisco – Arquitetura e Construção 
Massa de cimento e areia grossa aplicada em paredes e muros para facilitar a aderência do emboço. Ver emboço 
 
CHAT - Informática  
Sala de bate-papo entre pessoas na Internet.  
 
Chave (Switch) - Instrumentação 
Dispositivo que conecta, desconecta ou transfere um ou mais circuitos, manualmente ou automaticamente. Neste 
caso deverá ser atuado diretamente pela variável de processo ou seu sinal representativo e, sua saída poderá ser 
utilizada para acionar alarmes, lâmpadas pilotos, intertravamentos ou sistemas de segurança. 
 
Chave de grifo (Lead tong) – Petróleo Off-Shore  
É uma chave de grifo, enorme e de construção especial, que fica suspensa na torre e é operada por cabo do tambor 
do guincho para a colocação ou retirada de seções de tubulação da coluna de perfuração. 
 
Chefe da equipe de quebra (Head well puller) – Petróleo Off-Shore  
Chefe da equipe encarregada das operações de retirada de tubulação ou das varetas da bomba embutida de um 
poço. Essa operação é executada para restaurar a condição produtiva de um poço. 
 
Chefe de equipe de perfuração (Toolpusher) – Petróleo Off-Shore  
Operário chefe da equipe de perfuração, encarregado da condução dos serviços. 
 
Chip - Informática  
Também conhecido como Circuito Integrado ou CI. É uma pastilha de silício com circuitos miniaturizados.  
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Chipset - Informática  
Nome dado ao conjunto de circuitos de apoio utilizados na Placa Mãe. O Chipset define, entre outras coisas, a 
quantidade máxima de memória RAM que uma Placa Mãe pode ter, o tipo de memória que pode ser usada, a 
frequência máxima das memórias e do processador e o padrão de discos rígidos aceitos.  
 
Choque por barrigueira (Belly buster) – Petróleo Off-Shore 
Maneira de dar impacto à formação durante o estímulo de um poço. 
 
Chumbador (Dead man) – Petróleo Off-Shore  
É um chumbador enterrado ao qual são ligados os cabos de tensão da torre, chaminé das caldeiras, etc. 
 
Chumbador fixado à pólvora 
Chumbador de pós-concretagem (conforme a definição dada pela norma ABNT NBR 14827), instalado no concreto 
através de equipamento de percussão originada por explosão de pólvora. 
 
Chumbar – Arquitetura e Construção 
Fixar com cimento qualquer elemento a alvenaria. 
 
Cianetação - Metalurgia 
Carbonitretação realizada em meio líquido. 
 
Ciclano (Cyclane) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto saturado, cíclico, cujos átomos de carbono do ciclo se unem por laços simples, como por exemplo, 
o ciclohexano e o ciclopentano. 
 
Ciclo (Cycle) – Petróleo Off-Shore  
Denominação química do anel de átomos que constituem a estrutura de muitos compostos. 
 
Ciclo aberto ou simples - Equipamentos 
Ocorre quando existem apenas as turbinas a gás operando; os gases de escape da turbina são descartados ainda 
quentes, sem reaproveitamento. Será empregado nas primeiras fases de funcionamento das usinas termelétricas. 
 
Ciclo alqueno (Cycle alkene) – Petróleo Off-Shore  
Ciclo alceno; ciclolepina; hidrocarboneto cíclico que contém um anel insaturado; qualquer hidrocarboneto de 
fórmula (CnH2n - 2) que contenha apenas uma ligação dupla no anel; hidrocarboneto cíclico; saturado, obtido 
sinteticamente em forma de gás altamente inflamável. 
 
Ciclo combinado - Equipamentos 
São turbinas a gás e a vapor operando a partir de um mesmo combustível, o gás natural. A turbina a gás gera 
energia e os gases de escape da turbina (quentes) são usados para gerar vapor em uma caldeira recuperadora. Este 
vapor aciona a turbina a vapor produzindo mais eletricidade. Será aplicado na maioria das usinas termelétricas 
quando concluídas todas as fases de construção. 
 
Ciclobutano (Cyclebutane) – Petróleo Off-Shore  
Gás incolor e inflamável existente em diversos tipos de petróleo, usado principalmente como combustível, e 
também como propelente. 
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Ciclohexano (Cyclehexane) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto cíclico, saturado, na forma de líquido incolor, encontrado em certos tipos de petróleo bruto e 
produzido também sinteticamente pela hidrogenação do benzeno; usado como solvente e na síntese orgânica, 
especialmente na preparação do ácido adípico, produzindo também cetona líquida por oxidação. 
 
Cicloparafina (Cycleparaffins) – Petróleo Off-Shore  
Ciclo alcano; ciclonafteno; qualquer hidrocarboneto cíclico saturado da fórmula geral (Cn H2n) que, contrastando 
com as parafinas, tem um anel de carbono; a série começa com o ciclopropano, ciclobutano e ciclopentano; 
derivado alcoólico de um desses hidrocarbonetos. 
 
Ciclopentano (Cyclepentane) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto cíclico, saturado, na forma de líquido inflamável, encontrado em diversos tipos de petróleo bruto. 
 
Ciclopropano (Cyclepropane) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto cíclico saturado, gasoso, inflamável, incolor, produzido comumente por diclopropano sintético e 
zinco; usado como anestésico por inalação. 
 
CIF - Cost Iinsurance and freight - Comércio 
Custo da mercadoria com seguro e frete. O exportador será o responsável pelo pagamento dos custos e fretes 
necessários para entregar as mercadorias ao porto de destino. 
 
Cimeira – Arquitetura e Construção 
Viga ou trave colocada no ponto mais alto do telhado. 
 
Cimentação (Cement job ou cementing) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de cimentação de uma coluna de revestimento no poço ou a colocação de um plug (vedador) de 
cimento. 
 
Cimentação a pressão (Cement squeeze) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de forçar o cimento pastoso para dentro de uma formação com o auxílio de bombas de alta pressão. 
O termo se aplica quando o cimento é bombeado com pressão superior àquela normalmente usada. Essas pressões 
dependem do ponto de ruptura das tubulações mas giram em torno de 352 kgf/cm2. 
 
Cimentação sob pressão (Squeeze job) – Petróleo Off-Shore  
Bombeio sob pressão de cimento pastoso em uma formação “ladra”. 
 
Cimento (Cement) – Petróleo Off-Shore  
Material utilizado na cimentação da coluna do poço. 
 
Cimento pastoso (Slurry) – Petróleo Off-Shore  
Mistura de água e cimento especial, que ébombeada no poço para cimentar uma coluna de revestimento, ou para 
vedar umazona de perda de fluido de circulação, ou por outra razão. Este cimento possuipropriedades especiais 
tais como: tempo de secagem, temperatura de trabalho,etc. 
 
Cinta – Arquitetura e Construção 
Viga de madeira ou concreto que contorna o cume das paredes, tomando-as mais sólidas.  
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Circulação (Circulation) – Petróleo Off-Shore  
Operação de fazer com que um fluido circule em um comando de perfuração. 
 
Circulação inversa (Counter flush) – Petróleo Off-Shore  
É a segunda etapa da circulação do fluido na coluna de perfuração que tem também a função de limpeza. 
 
Circulação perdida (Lose return) – Petróleo Off-Shore  
Interrupção da circulação de fluido circulante, pela entrada do mesmo em uma formação porosa (ladra – thief 
formation), ao invés de retornar à superfície. 
 
Cisalhamento  
Modo de deformação em que a tensão aplicada é paralela à superfície sobre a qual se aplica. 
 
Clapboard siding – Arquitetura e Construção 
Tabuas de madeira sobrepostas que servem como revestimento externo de paredes.  
 
Clarabóia – Arquitetura e Construção 
Abertura situada no telhado e fechada por vidro para levar ventilação e luminosidade aos ambientes.  
 
Classe de temperatura - Elétrica 
Classificação de equipamento elétrico para atmosferas explosivas, baseada em sua temperatura máxima de 
superfície, conforme normas ABNT NBR 8368 e IEC 60079-0. 
 
Classe de tubulação - Tubulação 
Grau de importância dos sistemas de tubulações, em classes, de forma a enquadrá-los em função dos efeitos à 
segurança das pessoas, às instalações e ao meio ambiente, decorrentes de um eventual vazamento provocado por 
falha do sistema. 
 
Cláusula do sílex (Chert clause) – Petróleo Off-Shore  
É uma cláusula em um contrato de perfuração que estipula que as taxas contratuais normais não se aplicam caso as 
formações de sílex sejam encontradas. 
 
Clinômetro da coluna de ascenção (Riser angle indicator) – Petróleo Off-Shore  
Indicador do ângulo de inclinação da coluna de ascenção em relação ao vertical absoluto. 
 
Coalescimento  
Tratamento térmico de recozimento com a finalidade de se obterem os carbonetos sob forma esferoidal. 
Usualmente é caracterizado por permanência em temperatura ligeiramente superior ou inferior ao ponto A1 ou 
oscilação em torno de A1 e resfriamento lento. Também denominado esferoidização. Utiliza-se para produtos que 
necessitem de dureza baixíssima para poderem ser deformadas plasticamente. 
 
Cobre-junta (Backing) - Soldagem 
Material colocado na parte posterior da junta a ser soldada, para suportar o metal fundido, durante a soldagem. 
 
Coextrusão - Polímeros 
Processo especial de extrusão onde o produto final apresenta mais de uma camada de diferentes tipos de plástico. 
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Cogeração 
Geração simultânea de eletricidade e energia térmica (calor/vapor de processo), por meio do uso sequencial e 
eficiente de quantidades de energia de uma mesma fonte. Aumenta a eficiência térmica do sistema termodinâmico 
como um todo. 
 
Cogeração com ciclo combinado 
É uma mescla dos dois tipos de geração de energia. É utilizado quando a demanda de vapor e água quente é menor 
que a capacidade de produção de energia térmica do ciclo simples. Neste caso, além da produção de vapor e água 
quente, a usina produz também energia elétrica a partir do vapor. 
 
Cogestão 1 - Ecologia 
Compartilhamento, entre órgãos envolvidos nos processos de gerenciamento de um espaço ou de administração 
de um bem, das decisões administrativas e de planejamento operacional das ações elencadas em consenso, dentro 
de diretrizes estabelecidas legalmente entre as partes. 
 
Cogestão 2 - Ecologia 
Gestão compartilhada com um ou mais agentes. É estabelecida para possibilitar o envolvimento dos agentes 
interessados nessa tarefa, em função da responsabilidade da sociedade com o meio ambiente. Ajuda a suprir 
deficiências da gestão ambiental exercida por uma única organização. 
 
Coinjeção com gás - Polímeros 
Processo especial onde se injeta gás durante a injeção de plásticos. Neste caso, a pressão exercida sobre a peça 
durante seu resfriamento é feita através da co-injeção de gás, ao invés de se adicionar mais plástico fundido. 
 
Colar de broca (Bit collar) – Petróleo Off-Shore 
É uma tubulação de serviços contínuos utilizada para ligar um trépano à coluna de perfuração. Serve também para 
aumentar o peso da broca. 
 
Colar de broca (Collar ou bit) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação de trabalho contínuo usada para ligar uma broca tipo cônica à coluna da perfuração. 
 
Colar de flutuação (Float collar) – Petróleo Off-Shore  
Seção curta da tubulação de revestimento aparafusada na extremidade inferior de uma coluna de revestimento e 
munida de uma válvula de retenção que proporciona meio de flutuação da coluna de revestimento dentro do poço, 
aliviando assim o trem de içamento, de cargas excessivas. 
 
Colar de perfuração (Drill collar) – Petróleo Off-Shore  
Pesadas seções de tubulação de +/- 9 m de comprimento, colocadas imediatamente acima da broca (ou trépano), 
para exercerem peso sobre a mesma, bem como manter a coluna acima sob tensão, para auxiliar na perfuração de 
um poço vertical. 
 
Colar de perfuração anti-magnético (Non-magnetic drill collar) – Petróleo Off-Shore  
Colar de perfuração anti-magnético para não interferir em avaliações elétricas no poço. 
 
Colar de revestimento (Casing collar) – Petróleo Off-Shore  
É um colar aparafusado a uma seção de tubulação para uni-la à próxima seção a ser colocada. 
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Colar tarraxa (Die collar) – Petróleo Off-Shore  
É uma ferramenta para pesca, usada para recuperar tubulação de perfuração perdida no poço. O colar de tarraxa 
(ou de matriz) é capaz de cortar roscas e é aparafusado na parte superior do “peixe” (item perdido). 
 
Colo de arame (Calf-line) – Petróleo Off-Shore  
Cabo de aço usado para baixar a tubulação de revestimento dentro do poço durante a operação de pulverização da 
rocha. 
 
Colocação do cabo de içamento (Stringing up) – Petróleo Off-Shore  
Ação de se conduzir o cabo através da polia cega, cavalete de polias e moitão móvel. 
 
Colocação Final (Land - Casing) – Petróleo Off-Shore  
Situação em que uma coluna de revestimento é suspensa ou aparafusada na sua posição final. 
 
Colocar um poço em produção (Put a well on) – Petróleo Off-Shore  
Abrir um poço para a produção tanto por bombeamento auxiliar, como pelo fluxo normal dentro do sistema 
coletor. 
 
Coluna – Arquitetura e Construção 
Em formato cilíndrico, é um elemento de sustentação estrutural.  
 
Coluna (String) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação conectada em sequência. 
 
Coluna de ascenção (Riser) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação larga de diâmetro aproximado de 406 mm que se estende desde o dispositivo de segurança contra 
“estouros” no leito do mar, até embaixo do piso da torre de uma instalação semi-submersa. 
 
Coluna de fluxo (Flow string) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação ou revestimento final colocado no poço produtor. 
 
Coluna de perfuração (Drill string) – Petróleo Off-Shore  
Coluna de perfuração feita de seções individuais de tubulações e de colares de perfuração, que se estende da 
superfície ao fundo do poço e proporciona meios de se girar o trépano (broca) e de circulação da lama. 
 
Coluna de produção (Production string) – Petróleo Off-Shore  
Coluna de tubos destinada à condução de petróleo produzido no poço para o módulo de produção. 
 
Coluna de revestimento (Casing string) – Petróleo Off-Shore  
É o termo usado para a coluna de tubulação de aço que reveste um poço, após a perfuração, e feita de seções de 
tubulação aparafusadas com 6 a 9 m de comprimento. Um poço fundo pode possuir cinco ou mais colunas de 
revestimento cimentadas em posição. O projeto de um programa de revestimento é um dos aspectos mais 
importantes, afetando a perfuração e a conclusão (completação) de um poço e requer conhecimentos profundos 
de geologia e engenharia. O diâmetro do revestimento varia, decrescendo conforme a profundidade atingida. 
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Coluna de superfície (Surface string) – Petróleo Off-Shore  
Primeira coluna de revestimento colocada no poço para fechar as formações de superfície e agir como chumbador 
para o cabeçote do poço e das comportas de segurança, veja sistema de segurança contra estouros. 
 
Coluna de sustentação do poço (Oil string) – Petróleo Off-Shore  
É a coluna de revestimento (sustentação), colocada para manter o poço aberto e permitir a produção de fluido da 
formação contendo petróleo para a superfície. 
 
Coluna estabilizada – Petróleo Off-Shore  
São plataformas contidas e suportadas, quer seja por cascos submersos através de colunas quer por flutuadores, 
que podem ou não possuir sapatas. As perfurações podem ser executadas com a plataforma flutuando (plataforma 
semi-submersível) ou apoiada no leito do oceano. Este termo está em desuso sendo substituído por Plataforma 
Auto-Elevatória (Jack-up). 
 
Combo - Informática  
Significa “combinado”. No caso de computadores, é o nome dado ao gravador de CD que permite a leitura de 
DVDs. 
 
Commodity - Comércio 
Bem físico, produzido tipicamente em agricultura, mineração ou processo industrial, normalmente sujeito a 
classificação de qualidade ou padronização, que é objeto de transações comerciais. 
 
Compartimentação horizontal – Bombeiros 
Subdivisão de pavimento em duas ou mais unidades autônomas, executada por meio de paredes e portas 
resistentes ao fogo, objetivando dificultar a propagação do fogo e facilitar a entrada de pessoas e bens. 
 
Compartimentação vertical – Bombeiros 
Conjunto de medidas de proteção contra incêndios que tem por finalidade evitar a propagação do fogo, ou gases 
de um pavimento para outro, interna ou externamente. 
 
Compartimento - Bombeiros 
Cada uma das divisões. 
 
Compensador de movimentos (Motion compensator) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo na mesa giratória para aliviar trepidação. 
 
Complementação de poços - Petróleo 
Ao completar o poço para a produção, é preciso revesti-lo com tubos de aço. Coloca-se em torno dele uma camada 
de cimento, para impedir a penetração de fluidos indesejáveis e o desmoronamento de suas paredes. A operação 
seguinte é o canhoneio: um canhão especial desce pelo interior do revestimento e, acionado da superfície, provoca 
perfurações no aço e no cimento, abrindo furos nas zonas portadoras de óleo ou gás, permitindo o escoamento 
desses fluidos para o interior do poço. Outra tubulação, de menor diâmetro (coluna de produção), é introduzida no 
poço para conduzir os fluidos até a superfície. Instala-se na boca do poço um conjunto de válvulas conhecido como 
"árvore-de-natal", para controlar a produção. 
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Completação com tubulação fendada (Slotted line completion) – Petróleo Off-Shore 
Quando a areia produtora é frouxa (desbarranca), mas é formada por material grosso, uma seção de tubulação de 
revestimento com fendas ou ranhuras verticais é colocada atravessando a formação reservatório. A seção é 
suspensa por meio de um “sustentador de revestimentos” na coluna de revestimento final de produção. 
 
Completação crua – Petróleo Off-Shore 
É a completação (conclusão) de um poço numa formação reservatório que é estável e não necessita de 
revestimento ou completação com tubulação de revestimento perfurado. 
 
Completação dupla (Dual completion) – Petróleo Off-Shore  
É o caso de um poço que produzirá de duas formações-reservatório separadas, em diferentes níveis, e que é 
provido de duas colunas de produção e um conjunto de vedadores para isolar uma formação produtora da outra. 
Alguns poços possuem até 5 tubulações de produção colocadas conforme acima explicado. 
 
Completação submarina (Sub-sea completion) – Petróleo Off-Shore  
Método de se concluir um poço de produção submarino (ao largo), onde os cabeçotes dos poços são situados no 
leito do mar e a árvore de natal (veja Árvore de Natal) acima do nível do mar e abaixo do tombadilho de uma 
plataforma de produção. O petróleo e gás de uma “condução submarina” são levados por linhas do cabeçote do 
poço à uma plataforma, bóia de carregamento (SBM), ou para terra e seu devido processamento. 
 
Compósito - Polímeros 
Material conjugado formado por pelo menos duas fases ou dois componentes, sendo geralmente uma fase 
polimérica (matriz polimérica) e uma outra fase de reforço, normalmente na forma de fibras. Para a formação do 
material compósito ou do material conjugado é necessário haver uma interação química e/ou física entre a matriz 
polimérica e o reforço fibroso, proporcionando a transferência de esforços mecânicos da matriz polimérica para os 
reforços fibrosos; em compósitos com plásticos, os principais reforços fibrosos são: fibras de vidro, fibra de carbono 
e fibras aramídicas tipo Kevlar, da Du Pont; diferente de composto. 
 
Composto - Polímeros 
Qualquer composição ou mistura de um plástico ou de uma borracha, com aditivos, estando estes em proporção 
expressiva (conceito apresentado de forma rigorosa), diferente de compósito. 
 
Comunicações ao largo (Offshore communications) – Petróleo Off-Shore  
Sistemas de comunicações entre as unidades ao largo (plataformas e embarcações) e suas bases em terra, 
próximas ou não. Abrange todos os tipos possíveis de equipamento, por exemplo: telefone, fax, telex através de 
sistema INMARSAT (via satélite), VHF, SSB, fonia por cabo, fonia por rádio, rádio-telex, UHF, etc. 
 
Comutável logicamente (Assignable) - Instrumentação 
Termo aplicado a uma característica que permite logicamente o direcionamento de um sinal de um dispositivo para 
outro sem a necessidade de comutação manual, ligação provisória ou mudança na fiação. 
 
Concessão (Concession) – Petróleo Off-Shore  
Ato de conceder a exploração de determinada região. 
 
Conclusão (Completion) – Petróleo Off-Shore  
Refere-se à instalação de equipamento permanente para a produção de petróleo ou gás. 
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Conclusão do revestimento (Liner completion) – Petróleo Off-Shore  
É a colocação de uma coluna de revestimento perfurada para sustentação das paredes de uma formação não 
consolidada. 
 
Concreto – Arquitetura e Construção 
Resultante da mistura entre areia, cimento, pedra e água.  
 
Concreto armado – Arquitetura e Construção 
Concreto com armações de aço.  
 
Condensado - Petróleo 
Líquido do gás natural, obtido no processo de separação normal de campo, que é mantido na fase líquida nas 
condições normais de pressão e temperatura. 
 
Condicionamento  - Tubulação 
Conjunto de operações prévias necessárias para deixar as tubulações, equipamentos e sistemas em condições 
apropriadas para iniciar as atividades de pré-operação, operação ou hibernação. 
 
Condomínios - SABESP 
São as edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, destinadas a fins residenciais ou não. 
Possui áreas de circulação de propriedade coletiva, com administração representada na pessoa do síndico ou 
administrador. 
 
Condutância elétrica - Elétrica 
Facilidade encontrada pela corrente elétrica em atravessar um material. 
 
Condutor (Conductor) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação de longo comprimento que se estende por baixo da plataforma (mesa) rotativa ao ponto de partida do 
poço e que proporciona meio de retorno ao fluido circulante da lama durante seu percurso de volta ao poço. 
 
Conector Component Vídeo (Vídeo Componente) - Informática  
Seu uso mais comum é em aparelhos de DVD, TVs de alta definição (HDTV) e Home Theater. Oferece excelente 
qualidade de imagem. Também usado em computadores para trabalhos profissionais, como atividades de edição 
de vídeo. A conexão é feita através de um cabo com três fios: um é indicado pela cor verde, outro pela cor azul e o 
terceiro cor vermelha, em um esquema conhecido como Y-Pb-Pr (ou Y-Cb-Cr). O verde é responsável pela 
transmissão do vídeo em preto e branco e os demais trabalham com os dados das cores e com o sincronismo.  
 
Conector cônico (Pin) – Petróleo Off-Shore  
É um conector macho de rosca cônica. 
 
Conector curvo (Goose neck) – Petróleo Off-Shore  
É o conector curvo entre o tornel rotativo e a mangueira da tubulação de ligação entre o tornel e a coluna de 
perfuração. 
 
Conector ou união padrão (Full hole tool joint) – Petróleo Off-Shore  
Conector com rosca, usado para unir duas seções de tubulação de perfuração, tendo o mesmo calibre interno da 
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própria tubulação. 
 
Conector S-Video (Separated Video) - Informática  
Seu cabo é formado por três fios: um transmite imagem em preto e branco; outro transmite imagens em cores; e o 
terceiro atua como terra. Trabalha nas resoluções 480i ou 576i. 
 
Conector tipo caixa (Double Box) – Petróleo Off-Shore  
Conector com rosca cônica, fêmea dupla, para acomodar dois conectores de caixa. 
 
Conector tipo pino (Double pin) – Petróleo Off-Shore  
Conector com rosca cônica, macho duplo, para acomodar dois conectores de caixa. 
 
Conexão (Connection) – Petróleo Off-Shore  
É a união de duas seções de tubulação. 
 
Conexão de pequeno diâmetro (CPD) - Tubulação 
São consideradas conexões de pequeno diâmetro, todas as conexões que apresentem diâmetro nominal igual ou 
inferior a 1-1/2” (NPS ≤ 1-1/2). 
 
Conexão submarina (Catcher sub) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de conexão utilizada em equipamentos submersos. 
 
Conferência - Geral 
É uma apresentação de um especialista em determinado assunto. Normalmente ele próprio conduz a palestra. 
Não precisa haver debate. 
 
Configurável - Instrumentação 
Termo aplicado a um dispositivo ou sistemas cuja estrutura ou característica funcional poderá ser selecionada ou 
rearranjada através de programação ou outros métodos. O conceito exclui rearranjo de fiação como meio de 
alterar a configuração. 
 
Conformabilidade - Metalurgia 
Propriedade do material que se deforma com facilidade, podendo tomar diversas formas segundo as cargas 
submetidas. 
 
Conforme construído (As Built) - Construção 
É a revisão efetuada ao final da obra, incorporando à documentação as modificações introduzidas nas fases de 
construção, montagem e condicionamento. 
 
Congresso - Geral 
É um conjunto de palestras e sessões plenárias. Aqui se pressupõe a participação de um público de formação 
diferenciada. Um congresso de tecnologia pode reunir alunos, profissionais, professores e executivos. Em geral 
existe a interação e a discussão aberta entre o público e o palestrante. Tudo o que acontece em um congresso é, 
geralmente, gravado e transformado em um documento final. Há também uma programação social paralela. 
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Conjunto de ligação da coluna de perfuração ao tornel (Kelly ou Grief stem) – Petróleo Off-Shore  
É uma seção de tubulação, quadrada ou hexagonal, de aproximadamente 10,7 m de comprimento, aparafusada na 
parte superior de uma coluna de perfuração, por sua vez sustentada pelo tornel suspenso pelo gancho principal do 
moitão móvel. 
 
Conjunto de ligação da coluna de perfuração ao tornel (Kelly) – Petróleo Off-Shore  
É uma seção de tubulação, quadrada ou hexagonal, de aproximadamente 10,7 m de comprimento, aparafusada na 
parte superior de uma coluna de perfuração, por sua vez sustentada pelo tornel suspenso pelo gancho principal do 
moitão móvel. 
 
Conjunto motriz da união (Kelly bushing) – Petróleo Off-Shore  
É um conjunto motriz que transmite movimento giratório ao conjunto de ligação da coluna de perfuração ao tornel 
(kelly) da mesa rotativa (plataforma giratória) e também permite ao kelly ser abaixado ou elevado no seu 
comprimento total, tanto em movimento ou parado. 
 
Conjunto vedador (Bridge plug) – Petróleo Off-Shore 
É um conjunto de vedadores ou obstruidores com cunhas cônicas e uma luva de borracha vedante. É colocado no 
poço para isolar uma zona produtiva dentro do poço, a fim de testar a zona a um nível mais alto. 
 
Conquistador (Persuader) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta grande, para exercer torque quando desaparafusando uma união muito apertada, ou situação similar. 
 
Conservação da natureza - Ecologia 
Entende-se por conservação da natureza o manejo da biosfera, compreendendo a preservação, manutenção, 
utilização sustentável, restauração e melhoria do ambiente natural. 
 
Conservação ex-situ - Ecologia 
Significa a conservação de componentes da diversidade biológica fora de seus habitats naturais. 
 
Conservação in-situ - Ecologia 
Conservação das espécies silvestres no seu local de ocorrência natural 
 
Consistômetro (Consistometer) – Petróleo Off-Shore  
Sonda de consistência; instrumento destinado a determinar a consistência de substâncias semi-fluidas ou plásticas. 
 
Console do sondador (Driller’s console) – Petróleo Off-Shore  
Console para operação dos equipamentos da torre. 
 
Consulta Técnica 
Documento emitido previamente à realização do serviço, com o objetivo de esclarecer dúvidas técnicas para a 
realização de determinada fase da obra. O documento deve conter a descrição do motivo da consulta (proposição 
do executante), parecer do consultado e do cliente e deve ser validado por assinatura, número de certificação, 
qualificação e registro no CREA, conforme aplicável. 
 
Consumível (Consumable) - Soladagem 
Todo material usado para deposição ou proteção da solda. 
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Consumo - SABESP 
Volume de um produto fornecido pela concessionária e consumido pelo cliente em determinado período. 
 
Consumo médio de água - SABESP 
É a média aritmética dos seis consumos anteriores, diferentes de zero. Na falta de seis consumos, a média será 
calculada com base em quantos consumos houver. Havendo a troca do medidor, inicia-se novo histórico para 
cálculo da média. 
 
Contrato de arrendamento (Lease) – Petróleo Off-Shore  
Documento legal entre o dono das terras e o arrendador, que permite a prospecção e a exploração da propriedade 
para a extração de minérios e outros produtos petrolíferos. 
 
Contrato de conclusão de poço (Bottom hole contract) – Petróleo Off-Shore  
É um contrato que estipula o pagamento de dinheiro, ou outras considerações, na conclusão de um poço a 
profundidade pré-determinada. 
 
Controlador (Controller) - Instrumentação 
Dispositivo que tem por finalidade manter em um valor pré-determinado, uma variável de processo. Esta atuação 
poderá ser feita manual ou automaticamente, agindo diretamente na variável controlada ou indiretamente através 
de outra variável, chamada de variável manipulada. 
 
Controlador IDE - Informática  
Placa que controla os drives do seu computador. 
 
Controlador multi-malha (Compartilhado) - Instrumentação 
Controlador com algorítmos pré-programados que são usualmente acessíveis, configuráveis e comutáveis 
logicamente, contendo várias entradas e saídas, capaz de controlar simultaneamente diversas malhas de controle. 
 
Controlador programável (Programable Logic Controller) - Instrumentação 
Controlador com múltiplas entradas e saídas, que contém um programa que poderá ser configurado. 
 
Convenção - Geral 
É como um congresso, mas quem difere é o público. Na convenção há uma ligação entre os participantes que se 
envolvem em atividades afins. 
Exemplo: uma convenção da área comercial de uma empresa reúne apenas os profissionais envolvidos em compra 
e venda. 
 
Conversor (Converter) - Instrumentação 
Dispositivo que emite um sinal de saída padronizado modificado (ex.: 4-20 mA, 1-5Vcc, 0~10Vcc), em relação à 
natureza do correspondente sinal de entrada, também padronizado. 
O instrumento que converte o sinal de um sensor para um sinal padronizado deverá ser designado como 
transmissor. Dessa forma na malha de temperatura o componente ligado ao elemento primário (TE) deverá ser 
designado como transmissor (TT) e não como conversor (TY). 
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Convés do aparato de submersão (Cellar deck) – Petróleo Off-Shore  
Localizado na parte inferior da estrutura da plataforma fixa. 
 
Coordenadas de Projeto – Construção e Montagem 
São os valores das ordenadas e abcissas referentes a um sistema de coordenadas cartesianas preestabelecido para 
o projeto de uma determinada refinaria. 
 
Copolímero - Polímeros 
Denominação geral para o polímero em que cada uma das muitas cadeias poliméricas é formada por dois ou mais 
tipos de meros; de acordo com a distribuição dos meros nas cadeias poliméricas, os copolímeros podem ser: 
estatísticos, alternados, em bloco e graftizados (ou enxertados); além da distribuição dos meros é importante a 
composição do copolímero, dada pelas porcentagens dos comonômeros - ver terpolímero. 
 
Coque (Coke) - Petróleo 
Carvão tratado ao forno para a evacuação dos elementos voláteis. Basicamente carbono puro, é um dos elementos 
da combustão do alto-forno. 
 
Coque de FCC - Petróleo 
Produto que se deposita na superfície dos orgãos de catalisador, resultante da degradação do gasóleo nas 
Unidades de Craqueamento Catalítico. É queimado no processo de regeneração contínua do catalisador 
fornecendo energia para o aquecimento de carga e para a geração de vapor. 
 
Coque de petróleo - Petróleo 
Produto sólido, negro e brilhante obtido por craqueamento dos resíduos pesados (coqueamento). Queima sem 
deixar cinzas. 
 
Coqueamento retardado - Petróleo 
Forma mais severa de craqueamento térmico, transforma resíduo de vácuo em produtos mais leves, produzindo, 
adicionalmente, coque. 
 
Cordão de solda (Weld Bead) - Soldagem 
Depósito de solda resultante de um passe. 
 
Core 2 - Informática  
O Core 2 é a geração mais recente de processadores lançada pela Intel (os primeiros modelos foram lançados 
oficialmente em 27 de julho de 2006[1]). A chegada do Core 2 significou a substituição da marca Pentium como 
designação dos modelos topo de linha, como vinha sendo feito pela companhia desde 1993 (recentemente, a Intel 
voltou a usar a marca Pentium, mas para modelos intermediários e de entrada). O Core 2 também é a reunião das 
linhas de processadores para micros de mesa e portáteis, o que não acontecia desde 2003, quando houve a divisão 
entre a linhas Pentium 4 e Pentium M. Apesar de ele ser o sucessor do Pentium 4, sua arquitetura foi baseada 
majoritariamente no Pentium III, com várias melhorias, algumas presentes também no Pentium M.  
Os modelos mais comuns e conhecidos do Core 2 se chamam Core 2 Duo (com núcleo duplo), mas existem também 
os modelos Core 2 Quad (com núcleo quádruplo), Core 2 Extreme (para entusiastas) e Core 2 Solo (com núcleo 
simples, para portáteis).  
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Cornija – Arquitetura e Construção 
Moldura saliente que se coloca na parte superior de paredes, portas e janelas.  
 
Coroa de barbotin (Cable lifter) – Petróleo Off-Shore  
Conhecido somente por coroa. Acessório de um guincho de reboque e manuseio de âncoras para trabalhos com 
amarras (correntes). 
 
Corpo – Arquitetura e Construção 
Parte de uma construção feita entre duas paredes paralelas.  
 
Corpo de prova (Test Specimen) - Metalurgia 
Amostra retirada de uma peça de teste para executar ensaios mecânicos, químicos ou metalográficos. 
 
Corrente de repuxo (Spinning chain) – Petróleo Off-Shore  
Corrente que envolve uma tubulação de perfuração operada do guincho para acelerar as operações das viagens de 
ida e volta. 
 
Corrente de soldagem (Welding Current) - Soldagem 
Corrente elétrica no circuito de soldagem durante a execução de uma solda. 
 
Correntógrafo (Current log) – Petróleo Off-Shore  
Registrador da velocidade da corrente marinha. 
 
Correntômetro (Current meter) – Petróleo Off-Shore  
Indicador de velocidade e direção da corrente. 
 
Correr o pescador de volta (Chasing back to the rig) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de devolver o pescador para a plataforma através do seu pendente. 
 
Corretor fônico (Helium speech convertor) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento destinado a corrigir as distorções da voz humana provocadas pela inalação do gás hélio, usado em 
mergulhos a altas profundidades. 
 
Corrosão por fadiga (Corrosion fatigue) – Petróleo Off-Shore  
Desgaste que a capa da broca sofre após sua utilização constante. Esta capa é a proteção temperada do aço que 
favorece, com sua perda, ao desgaste químico do mesmo. 
 
Cortador de revestimento (Casing cutter) – Petróleo Off-Shore  
É um dispositivo acionado pela coluna de perfuração que possui cortadores temperados controlados por pressão 
do fluido. Utilizado para cortar através da coluna de revestimento. 
 
Cortador químico (Chemical cutter) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento de corte que utiliza combinação química para o corte de materiais diversos. 
 
Corte – Arquitetura e Construção 
Desenho que mostra detalhes internos como pé-direito, divisões de ambientes e escadas.  
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Corte a ar (Air cutting) – Petróleo Off-Shore 
Forma de se cortar objetos rígidos a base de ar. 
 
Corte de rocha (Rock cutting) – Petróleo Off-Shore  
Perfuração em formação rochosa. 
 
Corte e soldagem submersos (Underwater cutting and welding) – Petróleo Off-Shore 
Sistema de corte e soldagem submersos composto de maçarico a arco-plasma, ar comprimido, etc. 
 
Cost Iinsurance and freight - CIF 
Custo da mercadoria com seguro e frete. O exportador será o responsável pelo pagamento dos custos e fretes 
necessários para entregar as mercadorias ao porto de destino. 
 
Cota – Arquitetura e Construção 
Todas as medidas utilizadas em plantas arquitetônicas.  
 
Cova de lama (Mud pit) – Petróleo Off-Shore  
É um tanque (ou cova) no qual é descarregada a lama que retorna do poço. É também usado para o 
armazenamento de volumes de reserva de lama. 
 
Cova de lama (Slush pit) – Petróleo Off-Shore  
Cova ou tanque para armazenamento de lama. 
 
CPU (Central Processing Unit) - Informática  
Unidade Central de Processamento. É a parte do computador que efetua o processamento. Expressão utilizada 
também para designar o gabinete onde fica o computador. 
 
Craqueamento catalítico - Petróleo 
Processo de refino que converte óleos destilados pesados em frações leves de maior valor comercial, tais como 
gasolinas, gás liquefeito de petróleo (GLP) e naftas. 
 
Cratera (Crater) – Petróleo Off-Shore  
Termo que significa que o poço está desabando. É, às vezes, o resultado de um estouro de poço, durante o qual a 
terra na superfície que cerca o poço, desaba no enorme buraco deixado pela força violenta da fuga do gás, petróleo 
e água. Essa cratera, às vezes, cobre uma área de vários hectares e atinge uma profundidade de mais de cem 
metros. O termo também se aplica a qualquer acidente pessoal ou de equipamento. 
 
Cristalinidade - Polímeros 
A cristalinidade em polímeros pode ser definida como um arranjo ordenado tridimensional das estruturas 
macromoleculares dos polímeros; os polímeros, dependendo de vários fatores, podem apresentar estruturas com 
algum grau de cristalinidade, mas na prática 100% de cristalinidade não é atingida; em polímeros, as regiões 
cristalinas são denominadas cristalitos; alguns polímeros cristalinos podem apresentar uma microestrutura com 
esferulitos, que são arranjos esféricos, birrefringentes, de cristais interligados com regiões amorfas, e que 
apresentam a forma de uma cruz de Malta quando observados em microscópios ópticos com luz transmitida e 
polarizada. Os esferulitos aparecem em função das condições de cristalização, que têm grande influência nas 
propriedades dos polímeros cristalinos - ver polímero. 
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CRT (Cathode Ray Tube) - Informática  
Tubo de raios catódicos. O princípio de funcionamento de um monitor CRT é usar um canhão de elétrons, montado 
na parte de trás do tubo de imagem para acender as células de fósforo que compõem a imagem. Todos os 
monitores de CRT são analógicos, já que sinais elétricos de diferentes intensidades controlam o movimento e a 
potência do feixe de elétrons do monitor. 
 
Cumeeira – Arquitetura e Construção 
Arremate de finalização das telhas nos vértices da cobertura ou parte mais alta do telhado onde acontece o 
encontro das águas.  
 
Cunhas com serrilhas (Slips) – Petróleo Off-Shore  
Cunhas de aço, dotadas de dentes serrilhados cambiáveis, que se acomodam na bucha mestre da mesa rotativa 
(plataforma giratória) para prender a tubulação de perfuração ou revestimento na mesa, durante a colocação ou 
retirada de seções de tubulação das colunas. 
 
Cúpula (Dome) – Petróleo Off-Shore  
É uma estrutura geológica parecida com um domo, ou cúpula, a qual, se tiver uma camada de rocha impermeável 
sobreposta, poderá conter petróleo ou gás. 
 
Custo do homem-mês - Serviços 
É o custo unitário total, inclusive encargos, insumos, benefícios e tributos, para cada categoria profissional, jornada 
de trabalho, tipo de serviço e para cada caso de incidência de adicionais, utilizado para a formação de preços. 
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Dados de entrada - Projetos 

Entende-se como sendo os dados fornecidos pelo cliente, por exemplo, desenhos, documentos, normas e 
especificações técnicas. 
 
Dados de entrada e saída de processo - Projetos 
Entende-se como sendo os dados recebidos do cliente a respeito do influente e dos efluentes que devem ser 
usados para a eleição do processo de tratamento. 
 
Dados de saída - Projetos 
Entende-se como sendo os resultados de um determinado projeto, o produto final, que, por exemplo, pode ser: 
especificações técnicas, listas e requisições de material, desenhos, etc. 
 
Dar mais uma volta (Make it up another wrinkle) – Petróleo Off-Shore  
Apertar mais uma volta em uma conexão. 
 
DDR2 - Informática  
É a sigla para Double Data Rate 2. Vem em substituição às memórias DDR trazendo melhorias para os desktops. 
Desenvolvido pela JEDEC (grupo de fabricantes que definem padrões de produtos da indústria de semicondutores). 
A memória DDR2 não é compatível com placas-mãe que trabalhem com memória DDR, mesmo que à primeira vista 
os pentes de ambos possuam o mesmo tamanho. O modelo DDR possui 184 terminais e o DDR2 240 terminais.  
 
Debate - Geral 
É uma discussão entre dois ou mais oradores que defendem opiniões divergentes. Em geral, é uma discussão mais 
emocional. O público pode ou não participar. Um mediador dita as regras e faz com que os oradores as cumpram. 
Exemplo: debate político. 
 
Declive – Arquitetura e Construção 
Apresentação do terreno em descida com relação à rua.  
 
Defensas pneumáticas (Pneumatic fenders) – Petróleo Off-Shore  
Defensas de grande volume com dimensões externas mantidas por ar comprimido. Servem para proteção contra 
choques entre unidades. Normalmente usadas em navios-sonda para a atracação de outras embarcações. 
 
Definições de Padrões não Visuais de Preparação – Acabamento e pintura 
Para esses objetivos, os sais solúveis em água considerados são: os cloretos, os de ferro II e os de sulfato. 
SC-1 - A superfície deve estar livre de todos os níveis detectáveis de contaminantes determinados por 
equipamentos de teste disponíveis em campo, com sensibilidade aproximada a equipamentos de teste em 
laboratório. 
SC-2 - A superfície deve ter menos de 7 μg/cm2 de cloretos, menos de 10 μg/cm2 de íons ferrosos, e menos de 17 
μg/cm2 de sulfatos, verificados por análise de campo ou laboratório utilizando equipamento de teste confiável e 
reprodutível. 
SC-3 - A superfície deve ter menos de 50 μg/cm2 de cloreto e sulfatos verificados por análise de campo ou 
laboratório utilizando equipamento de teste confiável e reprodutível. 
Nota: Ao se especificar o padrão de preparação de superfície por meio de hidrojateamento, deve-se considerar os 
graus de limpeza com relação aos contaminantes “visíveis” e “invisíveis” (ex.: WJ2/SC1; WJ1/SC1). 
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Defletor de espuma – Bombeiros 
Dispositivo destinado a dirigir a espuma contra a parede do tanque. 
 
Deflexão (Deflection) – Petróleo Off-Shore  
Desvio de um poço da vertical absoluta. 
 
Defloculante (Deflocculant) – Petróleo Off-Shore  
Aditivo para inibir a formação de flocos ou a floculação em processos químicos; anti-coagulante. 
 
Deformação 1 - Metalurgia 
Variação no comprimento que um corpo experimenta quando tracionado em uma direção por ação de uma força. 
 
Deformação 2 (Deformation; Distortion) - Metalurgia 
Alteração do comprimento por unidade de comprimento inicial. 
 
Deformação a frio (Cold Forming; Cold Straining) - Metalurgia 
Deformação abaixo da temperatura de recristalização. 
 
Deformação a quente - Metalurgia 
Deformação acima da temperatura de recristalização. 
 
Deformação Elástica (Elastic Strain; Elastic Deformation) - Metalurgia 
Regime de deformação onde não ocorre mudança dimensional permanente, isto é, com o fim do carregamento, o 
material volta ao estado inicial. 
 
Deformação Plástica (Plastic Deformation; Cold-work) - Metalurgia 
Regime de deformação onde ocorre mudança dimensional permanente, ocorre depois que estão excedidos os 
limites de deformação elástica. 
 
Degradação - Polímeros 
Reações químicas destrutivas dos plásticos ou das borrachas, que podem ser causadas por agentes físicos (radiação 
solar, temperatura, atrito mecânico intenso, etc.) e/ou por agentes químicos; a degradação é qualquer fenômeno 
que provoque alterações estruturais em um polímero, causando uma modificação irreversível nas suas 
propriedades físico-mecânicas, evidenciada pela variação indesejável dessas propriedades; as reações de 
degradação são minimizadas pela seleção adequada do plástico ou da borracha e pelo uso correto de aditivos 
estabilizantes na formulação do material - ver aditivos 
 
Deitando varetas (Tail out rods) – Petróleo Off-Shore  
Operação de se afastar, do poço, a extremidade inferior de um êmbolo de sucção, quando deitando as varetas. 
 
Demanda – Instrumentação / Automação 
Uma condição ou evento que requer a atuação de uma malha de segurança. 
 
Demão – Arquitetura e Construção 
Cada uma das camadas de tinta ou outro Ilíquido sobre uma parede.  
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Densidade (Density) – Petróleo Off-Shore  
É o peso de uma substância por unidade de volume. Por exemplo: a densidade de uma lama circulante pode ser 
descrita como de 10 libras/galão ou 70 libras/pé3. 
 
Depósito de sólidos (Mud - cake) – Petróleo Off-Shore  
É o depósito de sólidos da lama de perfuração na parede de um poço, do lado aposto a uma formação porosa, 
devido à perda de água da lama para esta mesma formação. 
 
Depreciação (Depreciation) – Petróleo Off-Shore  
É a diminuição do valor de uma propriedade, tal como uma instalação de perfuração, devido ao desgaste normal ou 
pela passagem do tempo. Pela inclusão de uma taxa de depreciação, o empreiteiro acumula fundos para a 
reposição de sua instalação de perfuração, quando essa atinge um certo grau de desgaste. 
 
Deque – Arquitetura e Construção 
Piso em madeira ripada usado para circundar piscinas e banheiras.  
 
Derivação - Tubulação 
Ramal de uma linha de tubulação. 
 
Derivação Ambiental - Ecologia 
Alteração dos componentes físicos e biológicos e da dinâmica dos processos naturais, o que condiciona 
transformações sucessivas no meio ambiente. Isto, a partir de fenômenos da natureza ou, de interferências das 
atividades sociais e econômicas. 
 
Desabamento (Caving) – Petróleo Off-Shore  
Condição em que a formação de uma parede do poço desaba dentro do mesmo. 
 
Desaparafusar (Back-off) – Petróleo Off-Shore 
 Geralmente se refere à ação de desaparafusar a tubulação de perfuração de uma ferramenta ou item perdido 
dentro do poço. 
 
Desaparelhar um poço (Strip a well) – Petróleo Off-Shore  
Retirada de varetas e tubulações de perfuração ao mesmo tempo. 
 
Desaquilação (Dealkylation) – Petróleo Off-Shore  
Processo utilizado para retirada de uma alquila de uma molécula orgânica. 
 
Desaterro – Arquitetura e Construção 
Local de onde foi retirada grande quantidade de terra.  
 
Descarbonetação (Decarburization) - Equipamentos 
Redução do teor de carbono em toda a extensão ou parte do material. Utiliza-se para produtos que necessitem de 
baixa permeabilidade magnética. Pode ser superficial ou total. 
 
Descida (Run in) – Petróleo Off-Shore  
Operação de colocação de tubulação de perfuração ou revestimento em um poço. 
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Desempenadeira – Arquitetura e Construção 
Instrumento utilizado para aplainar a massa sobre a parede.  
 
Desenvolvimento sustentável 1 - Ecologia 
Aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações. 
 
Desenvolvimento sustentável 2 - Ecologia 
Forma socialmente justa e economicamente viável de exploração do ambiente que garanta a perenidade dos 
recursos naturais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a diversidade biológica e os demais atributos 
ecológicos em benefício das gerações futuras e atendendo às necessidades do presente. 
 
Desgaseificação (Degassing) – Petróleo Off-Shore  
É a remoção de gás do petróleo da formação pela utilização de separadores ou usinas semelhantes na superfície. A 
relação gás/petróleo varia muito de área para área. O excesso de gás não é mais queimado, mas reinjetado no 
reservatório de petróleo através de poço especialmente perfurado para esse fim. 
 
Desgaste por perfuração – Petróleo Off-Shore 
Quando a broca ou comando se desgastam durante a perfuração do poço. 
 
Desktop - Informática  
Área de trabalho ou tela do computador, onde o usuário geralmente visualiza as ferramentas que mais utiliza.  
 
Deslizador de espuma - Bombeiros 
Dispositivo destinado a facilitar o espargimento suave da espuma sobre o líquido armazenado. 
 
Desmembramento (Tearing down) – Petróleo Off-Shore  
Ato de desmembrar uma instalação de perfuração, após a conclusão de um poço e a preparação para deslocá-la 
para outro canteiro ou outro campo. 
 
Desmontagem (Break out) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de desaparafusar seções individuais de uma coluna de perfuração. 
 
Desmontagem (Breaking down) – Petróleo Off-Shore 
É a operação de desaparafusar uma coluna de perfuração em suas seções individuais quando um poço foi 
completado (concluído) e a coluna de perfuração é retirada pela última vez. 
 
Dessalinização (Desalination) – Petróleo Off-Shore  
Processo utilizado para obtenção de água quimicamente pura. 
 
Dessuferização (Desulpherization) – Petróleo Off-Shore  
Processo usado para eliminação ou redução de sulfetos, mediante uma reação, presentes em um composto. 
 
Destilação destrutiva (Destructive destillation) – Petróleo Off-Shore  
Destilação é  processo de volatilizar líquidos ou sólidos pelo aquecimento e condensá-los. Usado para purificação, 
tracionamento ou formação de novos produtos por decomposição, envolvendo a destruição da substância original; 
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destilação com decomposição. 
 
Destorcedor (Swivel) – Petróleo Off-Shore  
Usado na conexão da amarra à âncora para evitar “cocas” (voltas), também chamado de superswivel. 
 
Desvio (Offset) – Petróleo Off-Shore  
É o desvio que um poço sofre em relação ao seu vertical absoluto. 
 
Desvio lateral (Side tracking) – Petróleo Off-Shore  
Perfuração direcional para se evitar uma broca ou tubulação de revestimento quebrada e/ou emperrada no poço. 
Para essa operação utiliza-se uma ferramenta especial. 
 

Diagrama de blocos  - Tubulação / Processos 
Apresenta uma sequência de atividades contínua e sem envolvimento de decisão. Pode ser utilizado em instruções 
de trabalho simples ou macro fluxo de processos. No macro fluxo só funciona para demonstrar relações contínuas 
entre os processos.  
 

Diagrama de equilíbrio (Phase Diagram)  - Tubulação / Processos 
Apresentação gráfica das relações das fases com a composição e os fatores ambientes. Também conhecido como 
"Diagrama de Fases". 
 
Dial-Up - Informática  
Nome do programa utilizado pelo Windows para fazer a conexão do internauta com o provedor de acesso à 
Internet.  
 
Diâmetro nominal (DN)  - Tubulação 
Diâmetro pelo qual o tubo é conhecido. Pode ser em polegadas ou em milímetros. 

 
Digital - Informática 
Designação aplicada a dispositivos ou sinais que utilizem dígitos binários para representar valores contínuos ou 
estados discretos. 
 
Diluição (Dilution) - Metalurgia 
Relação entre a massa do metal de base fundido e o metal de solda. Essa relação visa verificar a mudança da 
composição química do metal de adição, causada pela mistura com o metal de base ou metal de solda previamente 
depositado. 
 
Dimensão da solda (Weld Size) - Para solda em ângulo 
Para soldas em ângulo de pernas iguais, é o comprimento dos catetos do maior triângulo retângulo isósceles que 
pode ser inscrito dentro da seção transversal da solda. Para soldas em ângulo de pernas desiguais, são os 
comprimentos dos catetos do maior triângulo retângulo que pode ser inscrito dentro da seção transversal da solda. 
 
Dimensão da solda (Weld Size) - Para solda em chanfro 
Distância da face à raiz da solda (ou entre faces, nas juntas soldadas em ambos os lados) excluído(s) o(s) reforço(s) 
de solda e/ou excesso de penetração. 
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Diminuição do ângulo de inclinação – Petróleo Off-Shore 
Termo utilizado quando uma coluna de perfuração diminui sua inclinação. 
 
Diques - Bombeiros 
Maciços de terra, parede de concreto ou outro material adequado, formando uma bacia de contenção de 
derrames. 
 
Direitos sobre posse (Royalty) – Petróleo Off-Shore  
Valor pago pelo arrendador da propriedade ao dono, baseado em certo percentual da produção bruta retirada 
desta mesma propriedade. 
 
Dispositivo de suspensão (Hanger) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo usado para a suspensão temporária da coluna de perfuração. 
 
Dispositivo de transição – Tubulação / Instrumentação 
Dispositivo que permite a passagem de cabos ou tubos entre áreas de diferentes níveis de segurança. 
 
Dispositivos auxiliares de montagem – Soldagem /  Tubulação 
Dispositivos, soldados ou não à tubulação, usados provisoriamente, com a finalidade de garantir o alinhamento e 
ajuste das diversas partes a serem soldadas. 
 
Distância de retorno do pescador – Petróleo Off-Shore 
Distância a ser percorrida pelo rebocador trazendo o "chaser" (pescador). 
 
Distância de segurança - Bombeiros 
Distância mínima julgada necessária para garantir a segurança das pessoas e das instalações, normalmente, 
contada a partir do limite de área de armazenamento. 
 
Documento cancelado - Projetos 
É o documento técnico retirado de circulação.  
 
Documento rasterizado - Projetos 
É um documento digitalizado por meio de scanner. 
 
Documento vetorizado - Projetos 
É o documento digitalizado por meio de softwares específicos. 
 
Documentos técnicos de engenharia - Projetos 
São os documentos de projeto de instalações e equipamentos industriais. Os Documentos Técnicos de Engenharia 
tem a finalidade de transmitir as informações necessárias ao cumprimento do projeto em consideração e guardar 
informações para futuras intervenções. 
 
Doença do trabalho – Trabalho 
Doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele 
se relaciona diretamente. 
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Domo – Arquitetura e Construção 
Cobertura translúcida no alto da construção que oferece iluminação e ventilação naturais. 
 
Domo (Dome) – Petróleo Off-Shore  
É uma estrutura geológica parecida com um domo, ou cúpula, a qual se tiver uma camada de rocha impermeável 
sobreposta, poderá conter petróleo ou gás. 
 
Dormente – Arquitetura e Construção 
Peça de madeira usada na composição de escadas e peitoris.  
 
Dormer-window – Arquitetura e Construção 
Abertura ou janela sobre o telhado.  
 
Dosagem - Processos 
Medição das quantidades dos diversos componentes de uma determinada mistura. O mesmo que formulação. 
 
Dot Pitch - Informática  
Termo utilizado para referenciar distância entre dois pontos da mesma cor. Quanto menor esta distância, melhor a 
imagem. É medido em milímetros. Para imagens de qualidade, recomenda-se monitores com Dot Pitch igual ou 
menor que 0,28 mm. 
 
Dow Jones Sustainability index – DJSI - Ecologia 
Reflete o retorno de uma carteira teórica composta pelas ações de empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova 
York com os melhores desempenhos em todas as dimensões que medem sustentabilidade empresarial. 
Considerado o mais importante índice de sustentabilidade no mundo, serve como parâmetro para análise dos 
investidores sócio e ambientalmente responsáveis. 
 
Download - Informática  
Transferência de arquivo, ou seja, copiar um programa ou arquivo disponível na Internet para o seu computador.  
 
Downstream - Petróleo 
Termo usado para definir, essencialmente, as atividades de refino do petróleo bruto, e também o tratamento do 
gás natural, o transporte e a comercialização/distribuição de derivados. 
 
DPI (Dots per Inch) - Informática  
Pontos por polegada. Medida de resolução para imagem em tela ou impressa. Quanto maior o valor do DPI, mais 
nítida e detalhada será a imagem. 
 
Drenagem de gás solúvel (Dissolved gas drive) – Petróleo Off-Shore  
Drenagem de gás solúvel por expansão. 
 
Dreno – Arquitetura e Construção 
Sistema de dutos e tubos subterrâneos utilizado para escoar a água de terrenos alagadiços.  
 
Drive - Informática  
Unidade de armazenamento ou uma unidade de leitura de dados pertencente ao equipamento ou à parte física de 
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um computador. Exemplos: disquetes, disco rígido, CD-ROM, DVD-ROM, entre outros.  
 
Drive - Informática  
Software que possibilita que o sistema operativo reconheça um dispositivo de hardware, como uma placa de som 
ou CD-ROM. 
 
Dual Core - Informática  
Processador bi nuclear que permite executar tarefas em paralelo, agilizando o processamento.  
A Intel lançou seu primeiro processador com dois núcleos de processamento, o Pentium Extreme Edition 840, que 
roda com um clock de 3.2 GHz, e apresentou também o chipset 955X Express e a placa-mãe D955XBK para sua nova 
plataforma de núcleo duplo. 
O Pentium Extreme Edition e o chipset 955X Express suportam a tecnologia Hyper-Threading (HT), e oferecem uma 
solução para as aplicações "pesadas" em ambientes multitarefas com múltiplas linhas de processamento . A nova 
tecnologia promete trazer benefícios para as aplicações que demandam alto desempenho, como áudio, vídeo, 
games, design, etc. 
De acordo com Don MacDonald, vice-presidente do grupo Digital Home da Intel, "com o lançamento dos sistemas 
baseados em processadores de núcleo duplo, esta é uma data história para indústria da computação, pois os PCs 
passam a ter 'dois cérebros'. Esta plataforma dá mais potencial aos usuários para usufruirem das vantagens do 
vídeo de alta definição, som de alta qualidade, e visualização em 3D." 
 
Dunas - Ecologia 
Formação arenosa produzida pela ação dos ventos. Não são estáveis e costumam migrar lentamente; a migração 
continua até que sejam fixadas pela vegetação. 
 
Duplex - Informática  
O sistema Duplex (duplexação), também conhecido como impressão de ambos os lados, economiza o uso de folhas 
de papel. Para utilizá-lo são necessários hardwares especiais. A impressão duplex, ao contrário da impressão mais 
comum com duas folhas de papel separadas, leva mais tempo devido ao trajeto longo do papel e ao mecanismo 
complexo dos dispositivos de duplexação. Requer gramatura mais alta, o que pode resultar em congestionamento 
do papel (jams).  
 
Dureza (Hardness) - Metalurgia 
Resistência à penetração, ou risco, que um material apresenta. Existem diferentes escalas, para diferentes ensaios 
de dureza (Rockwell, Brinell, Vickers, Meyer, Shore A, Shore D, etc.). 
 
Dutilidade (Ductility) - Metalurgia 
Propriedade do material de sofrer deformação permanente sem romper. 
 
Duto – Arquitetura e Construção 
Tubo que conduz cabos de energia ou ar de ventilação e exaustão.  
 
DVD (Digital Video Disc) - Informática  
Disco Digital de Vídeo. Trata-se de uma mídia de armazenamento com capacidade muito maior que o CD devido a 
uma tecnologia óptica superior, além de padrões melhorados de compressão de dados. Os DVDs possuem por 
padrão a capacidade de armazenar 4,7 GB de dados, enquanto que um CD armazena em média de 700 MB.  
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DVD-R e DVD+R - Informática  
Mídia de armazenamento que pode ser gravada uma única vez, mas ter várias sessões, possibilitando a utilização 
de parte do disco e a gravação do outro conteúdo posteriormente. Entretanto não pode ter seu conteúdo apagado. 
Compatibilidade com a maioria dos gravadores de DVD. Capacidade de 4,7GB. 
 
DVD-RAM - Informática  
Mídia que pode ter apenas alguns arquivos apagados e o espaço liberado será utilizada para novos arquivos. 
Necessita de leitor e gravador especializado.  
 
DVD-ROM (Digital Video Disc - Read Only Memory) - Informática  
Tipo de mídia utilizado para gravação de vídeos ou dados, geralmente tem capacidade de 4,7GB ou 9GB (dupla-
camada). Seu conteúdo pode ser apenas lido e nunca alterado. Compatível com todos os drivers de DVD. 
 
DVD-RW - Informática  
Leitor e gravador de DVD. 
 
DVI (Digital Visual Interface) - Informática  
Padrão de interface de vídeo criado para melhorar a qualidade dos dispositivos de vídeos digitais, como monitores 
LCD e projetores digitais. O conector de DVI pode apresentar três nomes, dependendo dos sinais que executa: DVI-
D (somente digital), DVI-A (somente analógico), DVI-I (digital e analógico). Cabo DVI-D: usado na conexão digital 
direta entre a placa de vídeo e o monitor LCD digital (ou raramente CRT). Proporciona a transição de imagens mais 
rápidas e alta qualidade, comparado à imagem via analógica, devido à origem digitalizada da imagem. Cabo DVI-A: 
utilizado para transmitir sinais DVI para um monitor analógico, como CRT ou HDTV. Porém, a qualidade da imagem 
é prejudicada com perdas na conversão de digital para analógica. Cabo DVI-I: utilizado para transmitir sinais tanto 
“digital para digital” quanto “analógico para analógico”. Entretanto, não funcionará transmitindo em “digital para 
analógico” ou “analógico para digital”. 
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Ebonite - Polímeros 

Borracha vulcanizada com alto teor de enxofre (cerca de 30%) de tal forma que adquira uma rigidez de sólido 
normal e não tenha mais elasticidade típica dos elastômeros. A ebonite pode ser obtida com borrachas naturais ou 
sintéticas. As caixas das baterias de automóveis representam o maior consumo de ebonite. Muito usado como 
revestimento de válvulas, vasos, tanques e de caixas das baterias de automóveis. Pode ser usado na fabricação de 
instrumentos musicais como clarineta, flautim, boquilhas para sax, etc. 
 
E-Commerce - Comércio 
Este é um comércio caracterizado pela troca de bits, onde as transações são feitas no Cyberspace. O 
relacionamento é digital e, portanto, virtual. Os produtos ou serviços utilizam-se de uma mídia digital, a multimídia 
e os principais veículos deste comércio são: CD-ROM, quiosques, BBS e Internet. É também conhecido como 
comércio virtual ou comércio eletrônico. 
 
Ecosonda (Echosounder) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento utilizado para medir profundidades através de ultra-som. 
 

Ecossistema 1 - Ecologia 
Sistema formado pelas comunidades biológicas em integração com os fatores do meio. 
 

Ecossistema 2 - Ecologia 
Complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico, que 
interagem como uma unidade funcional. 
 
Edícula – Arquitetura e Construção 
Construção aos fundos da casa que abriga área de serviço, dependências de empregada ou área de lazer.  
 
E&P - Petróleo 
Exploração e produção de petróleo e gás natural. 
 
Efeito Corona - Polímeros 
Geração espontânea de ozônio devido à descarga de fios condutores de alta tensão para o ar. O fenômeno passa a 
ser digno de nota quando as tensões envolvidas ultrapassam 1000V. O ozônio assim gerado pode degradar os 
isolantes plásticos presentes. 
 
Efeito doppler (Doppler effect) – Petróleo Off-Shore  
Efeito obtido por transdutores de posicionamento que determinam a velocidade de deslocamento no fundo, 
podendo possuir outras aplicações. 
 
Efeito trava (Snagging) – Petróleo Off-Shore  
Situação em que o rebocador, mesmo fazendo força, não atua, pois com o cabo de reboque saindo pelo través do 
guincho, a resultante dos esforços é nula. 
 
Elasticidade  
Tensão máxima que ainda provoca deformação elástica. 
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Elastômero - Polímeros 
Polímero que apresenta alta elasticidade, ou seja, apresenta alta deformação sob carga, retomando seu formato 
original após ela ter sido aliviada. A exemplo dos termorrígidos, os elastômeros não se fundem e não se dissolvem 
totalmente em solventes. 
 
Elastômeros termoplásticos - Polímeros  
Tipos de polímeros que apresentam comportamento elastomérico, embora sejam estruturalmente polímeros 
termoplásticos. Os copolímeros em bloco do tipo SBS (estireno-butadieno-estireno) formam os principais 
elastômeros termoplásticos (ou borrachas termoplásticas). 
 
Elemento final - Instrumentação 
Último elemento de uma malha de segurança que atua sobre o processo. 
 
Elemento final de controle (Final Control Element) - Instrumentação 
Dispositivo que altera diretamente o valor da variável manipulada de uma malha de controle. 
 
Elemento primário ou sensor - Instrumentação 
Parte de uma malha ou de um instrumento que primeiro sente o valor da variável de processo e que assume um 
estado ou sinal de saída, pré-determinado e inteligível, correspondente ao valor da variável de processo. 
 
Eletrodo de carvão (Carbon Electrode) - Soldagem 
Eletrodo usado em operação de corte ou soldagem ao arco elétrico, consistindo de um eletrodo de carbono ou 
grafite, que pode ser revestida com cobre ou outro tipo de revestimento.  
 
Eletrodo de tungstênio (Tungsten Electrode) - Soldagem 
Eletrodo não consumível usado em soldagem ou corte a arco elétrico, feito principalmente de tungstênio. 
 
Eletrodo nu (Bare Electrode) - Soldagem 
Metal de adição que consiste de um metal ligado ou não, em forma de fio, fita ou barra, sem nenhum revestimento 
ou pintura nele aplicado além daquele necessário à sua fabricação ou preservação. 
 
Eletrodo para soldagem a arco (Arc Welding Electrode) - Soldagem 
Um componente do circuito de soldagem através do qual a corrente é conduzida e o qual termina no arco. 
 
Eletrodo revestido (Covered Electrode) - Soldagem 
Metal de adição composto, que consiste de uma alma do eletrodo sobre o qual um revestimento é aplicado. 
 
Eletrodo tubular (Flux Cored Electrode) - Soldagem 
Metal de adição composto, de seção transversal tubular, contendo fluxo em seu núcleo. 
 
Eletromagnética – Petróleo Off-Shore  
Registro do tempo de propagação e atenuação de uma onda eletromagnética nas rochas próximas ao poço. Feito 
por uma ferramenta composta por dois transmissores e dois receptores. 
 
Elevação – Arquitetura e Construção 
Representação gráfica de uma fachada sem perspectiva e profundidade.  
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Elevação (Continental rise) – Petróleo Off-Shore  
Porção mais ao largo da Margem Continental, justaposta ao “pé do Talude (foot of slope) e que, nas profundezas, 
faz fronteira com a planície abissal. Suas profundidades variam de 1.500 a 4.000 m, com gradientes batimétricos 
médios em torno de 1:150. 
 
Elevação com gás (Gas lift) – Petróleo Off-Shore  
Gás introduzido num poço, ou através de uma tubulação, para aliviar a coluna fluida e introduzir um fluxo de 
produção do reservatório a fluir. 
 
Elevação de projeto - Projetos 
É a cota de um ponto em relação a um nível de referência convencionado como zero de projeto. 
 
Elevação pneumática (Air lift) – Petróleo Off-Shore 
Técnica de injeção de ar comprimido dentro de uma coluna fluida num poço para estimulação do fluxo do fluido. 
 
Elevação real (Altitude) - Projetos 
É a cota de um ponto em relação ao nível do mar, conforme condições convencionadas. 
 
Elevador (Elevator) - Construção 
Dispositivo de içamento com portas e dobradiças e uma fechadura de ação rápida, que está suspenso por 
articulações compridas abaixo do moitão móvel e gancho, que na posição fechado, se acomoda ao redor da 
tubulação para manipular a operação de abaixar ou elevar as colunas de perfuração ou revestimento. 
 
Elevador de segurança - Bombeiros 
Equipamento dotado de alimentação elétrica, independente da chave geral da edificação com comando específico, 
instalado em local próprio com antecâmara, permitindo o acesso e a sua utilização em casos de emergência, aos 
diversos andares de uma edificação. 
 
Elevatória - SABESP 
Estação do sistema de saneamento, na qual a água ou esgoto são elevados por meio de bombas para tubulação ou 
a outra unidade do sistema em nível superior. 
 
Elo alargado (Enlarged link) – Petróleo Off-Shore  
Elo especial para receber partes de diâmetro no máximo igual ao seu. Empregado no acabamento da amarra. 
 
Elo comum (Common link) – Petróleo Off-Shore  
Utilizado na amarra para sua formação propriamente dita. 
 
Elo final (End link) – Petróleo Off-Shore  
Elo tipo olhal, sem reforço interno (malhete), usado na formação do chicote da amarra. 
 
Elo kenter (Kenter joining shackle - kenter link) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de elo usado para a união de dois comprimentos de amarra. 
 
Elo tipo baldt ou pêra – Petróleo Off-Shore 
Elo de conexão para amarras. Seus diâmetros internos são diferenciados. 
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Elos de ligação (Bails) – Petróleo Off-Shore 
Elos que ligam o gancho de içamento principal com os elevadores das tubulações de perfuração. 
 
E-mail - Informática  
Correio eletrônico. Sistema de comunicação baseado no envio e no recebimento de mensagens eletrônicas pela 
Internet.  
 
Embarcação de combate a incêndio (Fire-fighthing vessel) – Petróleo Off-Shore  
É uma embarcação dotada de sistema de combate a incêndio composto de canhões com controle remoto 
(passadiço) e bombas de aspiração da água do mar de alta vazão, com o jato alcançando cerca de três vezes o 
comprimento desta embarcação. Geralmente é colocado em embarcações de reboque e manuseio de âncoras por 
já possuírem capacidade de manobra bem dimensionada (podem ser instalados em navios com posicionamento 
dinâmico - DSV). 
 
Embarcação de reboque e manuseio de âncoras – Petróleo Off-Shore  
Embarcação destinada à operação de reboque e manuseio de âncoras através de guincho especial instalado em seu 
convés e capacidade de manobra bastante desenvolvida, bem como um alto valor de força de tração estática 
(Bollard Pull). 
 
Embasamento (Bedrock) – Petróleo Off-Shore 
Leito de rocha sólida subjacente à cobertura sedimentar que pode ser encontrado durante a perfuração de poços 
petrolíferos. 
 
Emboço – Arquitetura e Construção 
Primeira camada de argamassa nas paredes feita com areia grossa e não peneirada. Ver chapisco e reboco. 
 
Embolismo (Embolism) – Petróleo Off-Shore  
Situação fatal criada quando há o retorno à superfície do mergulhador sem a necessária descompressão. 
 
Emissão original - Projetos 
É a primeira emissão de um documento técnico. 
 
Emissor acústico (Pinger) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento elétrico que permite acompanhar acusticamente a estimulação de um poço, pelas informações 
reunidas. 
 
Empena – Arquitetura e Construção 
Paredes laterais onde se apóia o pau da cumeeira, quando o telhado for de duas águas.  
 
Empreitada – Arquitetura e Construção 
Obra que necessita da contratação de mais de duas pessoas.  
 
Empurrador a ar (Air tugger) – Petróleo Off-Shore 
Meio utilizado para mudar objetos submersos de posição através de ar comprimido. 
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Emulador - Informática  
Programa que permite um computador simular outro computador ou sistema eletrônico. 
  
Encarregado de procura de material (Nipple chaser) – Petróleo Off-Shore  
Operário encarregado da procura e entrega, à torre de perfuração, das ferramentas e equipamentos necessários 
para a execução dos trabalhos. 
 
Endereço IP (Internet Protocol) - Informática  
Endereço de cada servidor conectado à Internet, de acordo com o Internet Protocol. 
 
Endurecimento por envelhecimento (Age Hardening)  
Processo de Envelhecimento que aumenta a dureza e a resistência e costuma baixar a ductilidade. Este processo 
usualmente acompanha a solubilização, o trabalho a frio ou o resfriamento rápido. Também conhecido como 
endurecimento por precipitação. 
 
Engenharia de processo - Projetos 
Entende-se como sendo todos os estudos realizados para a eleição do processo técnico-econômico mais adequado 
a um determinado sistema produtivo. 
 
Engenheiro de balsa (Barge engineer) – Petróleo Off-Shore 
Função a bordo de uma unidade de produção com o objetivo de supervisionar a mesma. Normalmente essa função  
é exercida pelo Encarregado do Sistema de Lastro. 
 
Engrenagem de reboque (Towing gear) – Petróleo Off-Shore  
Conjunto de cabos, manilhas, arames, espias, placas, pendentes, etc. usados na conexão do objeto rebocado ao 
rebocador. 
 
Ensaio técnico – Processos / Engenharia 
Conjunto de procedimentos normalizados para a obtenção de uma propriedade e/ou de um parâmetro do material 
ensaiado; o uso de ensaios padronizados é importante para garantir a comparação de valores obtidos em 
diferentes locais e/ou equipamentos de ensaios - no Brasil, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - 
quem cuida da normalização dos ensaios de materiais e das especificações técnicas dos materiais; os ensaios de 
materiais geralmente são divididos em ensaios físicos, mecânicos, elétricos, térmicos e outros. 
 
Entupimento de areia (Sanded up) – Petróleo Off-Shore  
Entupimento pela areia com petróleo que passa da formação para o poço. 
 
Envolvimento (Capped) – Petróleo Off-Shore  
Maneira pela qual uma estrutura deficiente é reforçada após o seu desgaste. 
 
Enxaimel – Arquitetura e Construção 
Conjunto de caibros ou estacas que sustenta as divisões das estruturas da casa.  
 
E-Procurement - Comércio 
Processo eletrônico (via internet) de compra de materiais e aquisição de serviços. 
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Equipamento (Equipment)  - Tubulação / Equipamentos 
Produto soldado da fabricação, construção ou montagem, tais como: vaso de pressão, tanque, tubulação, oleoduto 
e gasoduto. 
 
Equipamentos de amarração (Mooring equipment) – Petróleo Off-Shore  
É o conjunto de cabeços, cabos e guinchos, além das defensas, que servem para a amarração de unidades 
(embarcações). 
 
Equipamentos de soldagem (Welding Equipment) - Soldagem 
Máquinas, ferramentas, instrumentos, estufas e dispositivos empregados na operação de soldagem. 
 
Equipe de perfuração (Drilling) – Petróleo Off-Shore  
Do início das perfurações até a sua conclusão, o aparelho de perfuração opera 24 horas por dia. 
Três turnos existem nas operações, geralmente de 8 horas cada, exceto nas operações ao largo, onde existem dois 
turnos de 12 horas cada. Turmas de reserva (ou alívio) fazem o trabalho para proporcionar períodos de repouso. 
 
Erro de linearidade - Instrumentação 
Indica o desvio que um instrumento apresenta no comportamento linear. 
 
Escada de emergência - Bombeiros 
Estrutura integrante da edificação, possui requisitos à prova de fogo e fumaça para permitir o escape das pessoas 
em segurança, em situações de emergência. 
 
Escavação (Cellar) – Petróleo Off-Shore  
Escavação abaixo do piso da torre que proporciona espaço para itens de equipamento no cabeçote do poço. Serve 
também como vala para a coleta de águas pluviais ou outros líquidos que posteriormente serão removidos. 
 
Escopo do produto - Projetos 
Refere-se às características do produto ou serviço que se quer como resultado do projeto. O escopo se torna 
explicito por meio das especificações técnicas. 
 
Escopo do projeto - Projetos 
É todo o trabalho a ser realizado dentro do projeto para fornecer um produto ou serviço, de acordo com as 
especificações técnicas fornecidas. 
 
Escora – Arquitetura e Construção 
Arrimo de um elemento construtivo que não suporta a carga a ele dirigida.  
 
Escória - Metalurgia 
Rejeito da redução de minério de ferro, trata-se basicamente de óxidos e outras impurezas. 
 
Esgotamento (Depletion) - Petróleo 
Diminuição contínua da capacidade de produção de um poço. 
 
Esgoto não doméstico - SABESP 
Esgoto resultante de qualquer utilização da água para fins comerciais ou industriais e que adquirem características 
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próprias em função do processo empregado. 
 
Esguicho monitor - Bombeiros 
Dispositivo montado sobre rodas ou plataforma elevada. 
 
Espaçamento (Spacing) – Petróleo Off-Shore  
Distância entre os poços produtores perfurados em um mesmo reservatório. 
 
Espaço anular – Petróleo Off-Shore 
É o espaço entre a coluna de perfuração e a parede do poço ou, entre a coluna de revestimento e a parede do 
poço, uma forma arredondada que a broca delineia ao fender a formação. 
 
Espaguete (Spaghetti) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação ou tubo de perfuração de pequeno diâmetro (abaixo de 51 mm). 
 
Especificação de procedimento de soldagem – EPS - Soldagem 
Documento que contém todas as informações previstas nas respectivas normas de qualificação aplicáveis, além de: 
identificação da norma de qualificação, croqui da junta e do chanfro, croqui da sequência de passes e marca 
comercial dos consumíveis. 
 
Espelho d'água – Arquitetura e Construção 
Tanque decorativo que reflete o que esta a sua volta; pode ser utilizado tanto em interiores, quanto na parte 
externa da construção.  
 
Espias da monobóia (Sbm’s hawsers) – Petróleo Off-Shore  
Usadas para amarração do navio petroleiro à monobóia. 
 
Espuma mecânica - Bombeiros 
Agente extintor, constituído por um aglomerado de bolhas, produzido por turbilhonamento da água com produto 
químico concentrado e o ar atmosférico. 
 
Esquadria – Arquitetura e Construção 
Qualquer tipo de caixilho, como janelas e portas. 
 
Estabilizador (Stabilizer) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta colocada acima da broca, numa coluna de perfuração, para auxiliar na operação em um poço 
direcional. 
 
Estabilizador de Tensão - Informática  
Equipamento utilizado para que oscilações ou quedas de tensão causem danos à máquina. 
 
Estabilizantes - Polímeros  
Aditivos químicos que tornam os plásticos resistentes à ação nefasta da radiação ultravioleta, radioatividade, calor, 
oxidação e intempéries. 
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Estação de compressão (Booster station) – Petróleo Off-Shore 
Local onde os mergulhadores ficam em quarentena para operação de mergulho com a finalidade de se adaptarem 
à pressão reinante no local de trabalho. 
 
Estação de controle (Control Station) – Instrumentação / Automação 
É uma estação manual de controle provida de chave de transferência de controle manual para automático e 
vice-versa. 
É também conhecida como estação seletora auto-manual. Como extensão, podemos dizer que a interface homem-
máquina de um sistema de controle distribuído pode ser considerada como uma Estação de Controle. 
 
Estação de serviço  - Tubulação / Elétrica 
Ponto da instalação industrial onde se pode ter acesso a: 

a. Tomada de vapor de baixa pressão. 
b. Tomada de ar de serviço 
c. Tomada de água industrial 
d. Tomada de eletricidade 
 

Estação de tratamento de água - ETA - SABESP 
É o conjunto de instalações e equipamentos destinados a realizar o tratamento da água bruta. 
 
Estação de tratamento de esgoto - ETE - SABESP 
É o conjunto de instalações e equipamentos destinados a realizar o tratamento de esgotos. 
 
Estação ecológica - Ecologia 
Unidade de conservação que se destina à preservação integral da biota e demais atributos   naturais existentes em 
seus limites e à realização de pesquisas científicas. Não é permitida a visitação pública, admitindo-se, no entanto, 
de acordo com regulamento específico, a sua realização com objetivo educacional. 
 
Estação elevatória - SABESP 
Estação do sistema de saneamento, na qual a água ou esgoto são elevados por meio de bombas para tubulação ou 
a outra unidade do sistema em nível superior. 
 
Estação fixa de emulsionamento - Bombeiros 
Local onde se localizam bombas, proporcionadores, válvulas e tanques de líquido gerador de espuma. 
 
Esticadores (Turnbuckles) – Petróleo Off-Shore  
Acessório com vários tipos de conexão para tensionar uma perna de cabo. Normalmente usados para peação de 
carga. 
 
Estimulação (Bring in) – Petróleo Off-Shore  
É o processo de fazer com que o fluido (óleo) possa fluir da formação para dentro da perfuração do poço. 
 
Estimulação (Stimulation) – Petróleo Off-Shore  
Operação para forçar a saída do fluido da formação para o poço. 
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Estocada (Stab) – Petróleo Off-Shore  
Operação de se guiar uma extremidade dentro da união de outra para conexão. 
 
Estoque de reserva (Stand) – Petróleo Off-Shore  
Comprimento de tubulações, geralmente feito com 3 seções individuais de aproximadamente 27,0 m de 
comprimento, empilhada na torre durante a retirada e desmontagem da coluna. 
 
Estouro (Blow out) – Petróleo Off-Shore 
Condição de um poço descontrolado devido aos fluidos da formação estourarem na superfície. A causa de um 
estouro sem controle pode ser sabotagem, falha do equipamento do cabeçote do poço ou do equipamento dentro 
do poço, descuido da equipe de controle ou por um Ato de Providência. São raros. 
 
Estrangulador do jogo de válvula (Choke manifold) – Petróleo Off-Shore  
Comando que permite bilateralmente a interrupção instantânea do fluxo de fluido em uma rede. 
 
Estropo carpenter (Carpenter stopper) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de boça mecânica usada para a fixação provisória de uma amarra. 
 
Estropo de corrente com gatos (chain barrel hooks) – Petróleo Off-Shore  
Estropo de corrente com ganchos de encaixe nos tambores de 200 litros, para movimentação dos mesmos. 
 
Estrutura (Structure) - Projetos 
O conjunto das partes de uma construção que se destina a resistir às cargas. 
 
Estrutura da torre do queimador (Flare tower) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura utilizada para se operar o queimador a uma distância segura da plataforma (calor). 
 
Estrutura geológica (Structure) – Petróleo Off-Shore  
Configuração da geologia em subsuperfície que pode estar associada à presença de petróleo e/ou gás. 
 
Estruturas metálicas auxiliares para plataformas de produção - Petróleo 
Estruturas metálicas independentes do convés ou que o complementam, tais como: lança dos queimadores, 
estrutura para o pedestal do guindaste, sondas de produção “work-over”, heliponto, bóias de atracação, 
monobóias e monovias. 
 
Estruturas metálicas convencionais - Petróleo 
Estruturas metálicas industriais que podem ser instaladas em terra ou em plataformas de produção e que suportam 
diretamente equipamentos e sistemas. 
 
Estudo coordenado (Coordinate survey) – Petróleo Off-Shore  
Estudo, levantamento, vistoria ou inspeção coordenados. 
 
Estudo preliminar – Arquitetura e Construção 
Estudo da viabilidade da construção e a solução para o anteprojeto.  
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Estudo submarino (Offshore survey) – Petróleo Off-Shore  
Estudo de fundo submarino realizado pela geologia (normalmente utilizando navios sísmicos), onde são 
diagramados os possíveis locais da existência de formação de hidrocarbonetos. 
 
Estuque – Arquitetura e Construção 
Massa a base de cal, gesso, areia, cimento e água utilizada como revestimento em forros e paredes.  
 
Etano (Ethane) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto insaturado, parafinado, gasoso, incolor, insolúvel em água. Fórm. (C2H6). Ocorre em gás natural e 
é obtido como subproduto no cracking de petróleo, usado principalmente como combustível ou como fonte de 
etileno, por desidrogenação. 
 
Eteno (Ethene) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto olefínico, saturado, gasoso, incolor, inflamável. Fórm. (C2H4), comumente obtido por pirólise de 
hidrocarbonetos de petróleo, e, encontrado no gás de hulha. Usado na síntese orgânica de álcool etílico, polietileno 
e estireno, além de outros compostos. 
 
Eteno ou etileno - Petróleo 
Produto petroquímico básico da família das olefinas leves (C2H4), produzido a partir da nafta ou etano. 
 
Ethernet - Informática  
Sistema de redes que transporta sinais para todos os computadores em rede. 
 
Etil benzeno (Ethyl benzene) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto líquido (C6H5), composto comumente de benzeno e etileno, usado sobretudo na preparação do 
estireno. 
 
Etileno (Ethylene) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto olefínico, saturado, gasoso, incolor, inflamável. Fórm. (C2H4), comumente obtido por pirólise de 
hidrocarbonetos de petróleo, e, encontrado no gás de hulha. Usado na síntese orgânica de álcool etílico, polietileno 
e estireno, além de outros compostos. 
 
Executor da lógica - Instrumentação 
Componente que recebe os sinais dos iniciadores, processa funções preestabelecidas e comanda, em função do 
resultado das funções preestabelecidas, a ação dos atuadores. 
 
Expandido em boca de lobo (Bell mouthed) – Petróleo Off-Shore 
Tipo de abertura feita em uma tubulação para se emendar outra. 
 
Explosão (Blow up) – Petróleo Off-Shore 
Explosão por causa diversa, geral. 
 
Explosão controlada (Shooting) – Petróleo Off-Shore 
Explosão controlada, com explosivos de alta potência, para rachar a rocha impermeável da formação, a fim de 
aumentar o fluxo do petróleo. Outro termo usado é “lançar torpedos” (torpedoing). Na 
prospecção esse termo se refere às explosões efetuadas para causar vibrações no solo. 
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Explosão controlada de obstrução (String shot) – Petróleo Off-Shore  
Carga de explosivos colocada na tubulação de perfuração, suspensa por um cabo elétrico, usada na explosão da 
tubulação acima da obstrução, quando a coluna de perfuração prende no poço. 
 
Expurgo do poço por injeção (Injection well) – Petróleo Off-Shore  
É um poço usado para injetar gás, petróleo ou água dentro da formação reservatório. A injeção de gás serve para 
manter a pressão do campo e proporcionar meio para a disposição do gás excedente, o qual é separado do 
petróleo produzido de um poço. 
 
Exsudação (Seepage) – Petróleo Off-Shore 
Fonte natural de petróleo que ocorre na superfície em função de uma migração a partir de fissuras no reservatório 
em profundidade. 
 
Extensão do balancim (Tail board) – Petróleo Off-Shore  
Extensão traseira de um balancim. 
 
Extensão do eletrodo (Stickout) - Soldagem 
Comprimento da parte não fundida do arame consumível medido a partir da extremidade do tubo de contato. 
 
Extensão para fundeio (Cross-over) – Petróleo Off-Shore  
É a adaptação, em uma plataforma semi-submersível, do seu sistema de fundeio para maiores profundidades. 
Originalmente a unidade possui cabos de aço nas âncoras, para fundeio em até 400 m de profundidade. A operação 
de “extensão para fundeio”, é acrescentar comprimento de amarra (corrente), normalmente de 3”, que a capacite 
a profundidades de até 900 m de lâmina d’água. 
 
Extrudado - Polímeros 
Produto semi-manufaturado de plástico ou elastômero produzido por extrusão. 
 
Extrusado - Polímeros 
Sinônimo de extrudado. Termo usado com frequência, mas não parece ser a designação mais adequada para este 
semi-produto. 
 
Extrusão - Metalurgia 
Operação de conformação provocada pela passagem do material empurrado através de uma matriz. 
 
Extrusão - Polímeros 
Processo de fabricação de um semi-manufaturado contínuo de plástico ou elastômero. Ele ocorre em extrusoras, 
equipamento que é constituído basicamente de um tubo contendo um parafuso roscado. O plástico, em pó ou 
grânulos, é alimentado na parte traseira do tubo, sendo conduzido para a parte frontal do tubo pela rosca em 
rotação. Durante esse percurso, o plástico é aquecido por ação de resistências elétricas e do atrito com o parafuso. 
No final do percurso, o plástico deverá estar totalmente plastificado, sendo então comprimido contra uma matriz 
que conterá o desenho do perfil a ser aplicado ao plástico. Ao sair, o semi-manufaturado é resfriado e bobinado. 
Ideal para a fabricação de tubos, filmes, placas, perfis, etc. 
 
Extrusora - Polímeros 
Equipamento semelhante a um moedor de carne, utilizado na extrusão de plásticos. 
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Fabricação 

Montagem de peças (spools) de tubulações em fábricas ou oficinas de campo (pipeshop). 
 
Face da raiz (Root Face) - Soldagem 
Parte da face do chanfro adjacente à raiz da junta 
 
Face da solda (Face of Weld) - Soldagem 
Superfície exposta da solda, pelo lado por onde a solda foi executada. 
 
Face de fusão (Fusion Face) - Soldagem 
Superfície do metal de base a ser fundida durante a soldagem. 
 
Face do chanfro (Groove Face) - Soldagem 
Superfície de um componente, preparada previamente, para conter a solda. 
 
Fadiga - Metalurgia 
Tendência à ruptura sob carga inferior ao limite de resistência à tração, quando o material é sujeito a ciclos 
repetidos de tensões. 
 
Faixa (Span) - Instrumentação 
Diferença entre o maior e o menor dos valores do alcance (range). 
 
Faixa morta - Instrumentação 
Amplitude através da qual uma entrada pode ser variada sem que seja iniciada uma resposta. 
 
Falha - Instrumentação 
Não cumprimento do serviço esperado de um dispositivo. 
 
Falha de formação (Fault) – Petróleo Off-Shore  
Termo geológico usado para descrever uma fratura ou uma zona de fraturas ao longo da qual houve um 
movimento relativo dos blocos rochosos justapostos, ocasionando descontinuidade das camadas. 
 
Falha Espúria - Instrumentação 
Falha cujo resultado implica na ação de pelo menos um atuador, sem que tenha ocorrido realmente um evento 
iniciador que o demandasse. 
 
Falha na demanda - Instrumentação 
Falha que se caracteriza pela não ação ou ação incorreta de pelo menos um atuador, quando da ocorrência de um 
evento iniciador que demande essa ação. 
 
Falha oculta - Instrumentação 
Falha cuja ocorrência só é percebida quando a ação de uma malha de segurança é solicitada, seja por demanda ou 
teste. 
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Falha segura (Fail Safe) - Instrumentação 
Resultado de uma falha em um componente ou sistema, cujo estado final deve ser mais seguro ou menos perigoso. 
 
Fator de cobertura - Instrumentação 
Número que varia de 0 a 1 (100 %), o qual indica o percentual de falhas ocultas que são detectadas, quando um 
elemento do SIS é submetido a determinado tipo de teste. 
 
Fator do custo de produção (Producting cost factor) – Petróleo Off-Shore  
Rentabilidade comercial do investimento feito para a exploração de um poço. 
 
Fax Modem - Informática  
Placa instalada dentro do computador com capacidade de realizar conexões pela internet e também de enviar e 
receber fax.  
 
Fechamento provisório (Close in) – Petróleo Off-Shore  
Quando um poço é capaz de produzir petróleo ou gás mas está temporariamente fechado no cabeçote do poço. 
 
Ferramenta de elevação vertical (Overshot) – Petróleo Off-Shore  
É uma ferramenta de pesca geralmente munida de cunhas com dentes cambiáveis  tendo dentes radiais, que se 
acomodam sobre a extremidade superior de uma coluna de tubulação perdida, prendendo-se à mesma para sua 
recuperação. 
 
Ferramenta de martelada (Fishing jar) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta de pesca usada para exercer fortes marteladas, em sentido ascendente, em uma tubulação que 
emperrou. 
 
Ferramenta de martelagem (Jar) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta de recuperação de objetos perdidos no poço, que é utilizada para dar fortes marteladas, ou pancadas, 
na broca emperrada para liberá-la. 
 
Ferramenta de pesca – Petróleo Off-Shore 
É um dispositivo para “pescar’, utilizado para recuperar sucata ou ferramentas partidas do fundo de um poço, tais 
como roletes de rolamentos ou fragmentos dos cortadores de uma broca partida. 
 
Ferramentas de deflexão (Deflecting tools) – Petróleo Off-Shore  
Cunhas ou outras ferramentas utilizadas para a deflexão do poço da posição vertical. 
 
Ferramentas de pesca (Fishing tools) – Petróleo Off-Shore  
São numerosos dispositivos usados na recuperação de objetos perdidos no poço (peixes). 
 
Ferrita - Metalurgia 
Fase do ferro com estrutura cúbica de corpo centrado (CCC), com boa ductilidade. 
 
Ferro gusa - Metalurgia 
Produto do alto-forno que será posteriormente refinado na aciaria ou que pode ser vendido tal qual. 
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Fibra ótica - Informática  
Meio físico para a transmissão de sinais de luz. É imune a interferência elétrica, o que lhe dá uma grande 
capacidade de transmissão de dados, voz, imagens. 
 
Fibras - Polímeros 
São materiais definidos pela condição geométrica de alta relação entre o comprimento e o diâmetro da fibra; em 
polímeros, muitas vezes considera-se que o quociente comprimento da fibra/diâmetro da fibra, denominado razão 
de aspecto, deve ser igual ou maior que cem; as fibras poliméricas, isto é, os polímeros empregados na forma de 
fibras, são termoplásticos orientados no sentido do eixo da fibra (orientação longitudinal); principais fibras 
poliméricas: náilons, poliésteres lineares saturados (principalmente o poli (tereftalato de etileno)), poliacrilonitrila e 
fibras poliolefínicas (principalmente o polipropileno) – ver termoplásticos. 
 
Fibras de reforço - Polímeros 
São materiais fibrosos que quando adequadamente incorporados aos polímeros aumentam muito a sua resistência 
mecânica, tendo também influência em outras propriedades. A incorporação das fibras de reforço em polímeros 
pode ser precedida de um tratamento prévio das fibras para a compatibilização do compósito que vai ser 
produzido, pois, muitas vezes as fibras de reforço são inorgânicas e o polímero é, frequentemente, orgânico; para 
ter grande influência no reforçamento de polímeros, as fibras precisam ser incorporadas em misturadores 
adequados e o processamento do compósito ou material conjugado deve ser feito corretamente, para evitar 
drásticas reduções nos comprimentos das fibras. A eficiência do reforço depende da razão do aspecto das fibras, 
que é o quociente comprimento da fibra/diâmetro da fibra; as principais fibras de reforço empregadas em polímero 
são: fibras de vidro, fibras de carbono e fibras aramídicas, (Kevlar da Du Pont) - ver compósito. 
 
Filme - Polímeros 
Termo opcional para chapas ou placas de plásticos com espessura não superior a 0,254 mm ou um centésimo de 
polegada - ver chapa. 
 
Fio – Arquitetura e Construção 
Indicação para corte de peças cerâmicas, madeira, vidro e mármore.  
 
Firewall - Informática  
Sistema de segurança que bloqueia acessos indevidos à rede. Geralmente utilizado por empresas. 
 
Fissura – Arquitetura e Construção 
Trinca superficial no concreto ou alvenaria.  
 
Flange cego com olhal (Eyed blank flange) – Petróleo Off-Shore  
É colocado na extremidade do mangote de produção para ser conectado a uma bóia de arinque. 
 
Flange de perfuração (Drilling spool) – Petróleo Off-Shore  
É um espaçador colocado dentro do cabeçote do poço com flange duplo. Esse flange serve como adaptador para 
ligar dois itens com flanges irregulares ou diferentes. 
 
Flash Rust 
Oxidação superficial instantânea que ocorre após o jateamento abrasivo úmido ou hidrojateamento, podendo ser 
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leve (L), moderada (M) ou intensa (H), de acordo com os padrões fotográficos da norma NACE VIS 7/ SSPC-VIS 4. 
 
Flash rust intenso (H) - Metalurgia 
A superfície de aço, quando vista a olho nu, apresenta uma camada de oxidação intensa na cor vermelho/marrom 
que esconde completamente a condição inicial da superfície. A camada de oxidação pode ser distribuída 
uniformemente ou apresentar-se sob a forma de manchas, mas a oxidação é fracamente aderida e de fácil 
remoção, deixando marcas significativas em um trapo quando esfregado levemente sobre a superfície. 
 
Flash rust leve (L) - Metalurgia 
A superfície de aço, quando vista a olho nu, apresenta uma finíssima camada de oxidação superficial na cor 
amarela/marrom, sendo facilmente observada no substrato de aço. A oxidação pode apresentar-se distribuída de 
forma uniforme, ou através de manchas localizadas, sendo fortemente aderida e de difícil remoção através da 
limpeza por meio de trapos. 
 
Flash rust moderado (M) - Metalurgia 
A superfície de aço, quando vista a olho nu, apresenta uma fina camada de oxidação superficial na cor 
amarela/marrom que obscurece a superfície original do aço. A camada de oxidação pode ser distribuída 
uniformemente ou através de manchas localizadas, mas é razoavelmente bem aderida, causando ligeiras marcas 
em um trapo quando este é esfregado levemente sobre a superfície. 
 
Floculação (Floculation) – Petróleo Off-Shore  
Floculamento; formação de flóculos; precipitação da fase dispersa de um colóide; modificação de um soluto 
coloidal (sal) pode apresentar, dando origem à separação das partículas (micelas) em suspensão no líquido. Ocorre 
comumente no processo de tratamento da água. 
 
Floresta atlântica - Ecologia 
Ecossistema de floresta de encosta da Serra do Mar brasileira, considerado o mais rico do mundo em 
biodiversidade. 
 
Floresta hidrófila - Ecologia 
Florestas localizadas em lugares abundantes em água. 
 
Floresta mesófila - Ecologia 
Vegetação que se desenvolve melhor na faixa de temperatura entre 25 e 40 °C. 
 
Floresta nacional - Ecologia 
FLONA - São áreas de domínio público, providas de cobertura vegetal nativa ou plantada, estabelecida com 
objetivos de promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção de madeira e outros vegetais e 
garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos, assim como 
fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das atividades de 
recreação. 
 
Floresta ombrófila aberta - Ecologia 
Transição entre a Floresta Amazônica e as áreas extra-amazônicas. 
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Flotel (Flotel) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura utilizada como apoio; em geral posicionada ao lado de uma jaqueta (plataforma fixa), interligada por 
rampa, a fim de prover reparos, mudanças estruturais, deck, alojamento, cozinha, etc. 
 
Fluência - Metalurgia 
Fenômeno pelo qual os metais e ligas tendem a sofrer deformações plásticas, quando submetidos por longos 
períodos a tensões constantes, porém inferiores ao limite de resistência normal do material. Normalmente ocorre a 
altas temperaturas. 
 
Fluência - Polímeros 
Propriedade e/ou ensaio de longa duração (para tempos elevados), em que um material polimérico submetido a 
um esforço mecânico constante (tensão constante) sofre deformações em função do tempo; a fluência é avaliada 
pela medida da deformação, em função do tempo, da temperatura e do nível de tensão. 
 
Flutuante (Floater) – Petróleo Off-Shore  
É o nome genérico dado ao casco submerso das plataformas semi-submersíveis. 
 
Flutuante (Pontoon) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura circular que envolve a base das pernas ou das colunas das plataformas tipo SS (semi-submersível) e PA 
(auto-elevatória). Nesta última recebem o nome de spod tanks. 
 
Fluxo (Flux) - Soldagem 
Material fusível usado para evitar, dissolver ou facilitar a remoção de óxidos e outras substâncias superficiais 
indesejáveis à poça de fusão. 
 
Fluxo intermitente (Heads ou flowing by) – Petróleo Off-Shore  
É a condição em que o poço flui intermitentemente ao invés de continuamente. 
 
Fluxo satisfatório (Flush production) – Petróleo Off-Shore  
É o alto volume de fluxo derivado de um bom poço, logo após a sua perfuração. 
 
Fluxograma – Tubulação / Processo 
É o mais complexo deles, mas também o mais completo e deve apresentar uma relação fiel da interação das etapas 
do processo. Para executá-lo, inicie com um Diagrama de Blocos onde se detalha e inclui as alternativas de tomada 
de decisão até que se tenha um “retrato” do processo o mais próximo possível da realidade. Ele possui uma 
simbologia internacionalmente compreendida, criada pelo “American National Standards Institute” (ANSI). 
 

Fluxograma de engenharia (P&ID – Process (ou Piping) and Instrumentation Diagram) – Tubulação / Processo 
São desenhos esquemáticos que mostram o arranjo funcional de todos os sistemas e equipamentos de processo e 
utilidades. 
 
Fluxograma de processo (PFD - Process Flow Diagram) – Tubulação / Processo 
É uma representação esquemática que mostra as relações entre as fases e necessidades básicas de cada etapa do 
processo. 
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Fluxograma funcional – Processo 
Mostra a sequência das atividades de um processo entre as áreas ou seções por onde ele flui. É útil para processos 
que não se completam em uma única área, pois indica também os responsáveis por cada fase. Uma variante desse 
fluxograma apresenta também uma linha do tempo cronológica que permite a identificação de gargalos do 
processo. 
 
Fluxômetro (Flow meter) – Petróleo Off-Shore  
Aparelho para medir o fluxo de um fluido em uma rede. 
 
FOB - Free on board - Comércio 
Preço de venda da mercadoria, acrescido de todas as despesas do exportador até sua colocação no mercado. 
 
Folha – Arquitetura e Construção 
Parte de portas e janelas que necessita de dobradiças para se mover.  
 
Folhelho (Shale) – Petróleo Off-Shore 
Rocha sedimentar finamente laminada, constituída pela consolidação de material de granulometria fina, como 
argila, silte ou lama. 
 
Força de tração estática (Bollard pull) – Petróleo Off-Shore 
Expressa em toneladas, define a capacidade de reboque de um arranjo de propulsão (hélices principais ou 
thruster). 
 
Força motriz primária (Prime mover) – Petróleo Off-Shore  
Termo que se aplica à perfuração de um poço que usa como força motriz a máquina a vapor, o motor elétrico ou o 
motor de combustão interna. 
 
Forjamento (Forging)  
Processo de fabricação descrito por deformação mecânica de um metal aquecido através de martelamento ou 
prensagem. 
 
Formação compacta (Tight formation) – Petróleo Off-Shore  
Reservatório com baixa porosidade e permeabilidade, não permitindo o fluxo livre do fluido da formação ao poço. 
 
Formação de gelo (Frost up) – Petróleo Off-Shore  
É a formação de gelo no equipamento devido à expansão do gás, quando o mesmo passa de alta para baixa 
pressão, através de uma válvula (ou afogador) parcialmente aberta, ou em situação semelhante. 
 
Forque (Fork) – Petróleo Off-Shore  
Nome dado ao dispositivo hidráulico localizado na parte de ré do convés de um rebocador RAS (Reboque-Âncora-
Supridor) que substitui o pelicano hidráulico, pelo sistema de encaixe tipo “garfo”, ao invés de “abraçar” o cabo ou 
a amarra. 
 
Fórum - Geral 
É uma reunião menos formal em que há um livre debate de idéias com interação maior entre palestrante e o 
público. 
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Exemplo: um fórum sobre meio ambiente pode reunir representantes dos sindicatos, da vigilância sanitária e 
membros do governo. 
 
Fossa séptica - SABESP 
Caixa subterrânea de cimento ou alvenaria, onde são acumulados os esgotos de um ou vários imóveis. 
 
FPSO - Floating, production, storage & offloadind - Petróleo 

Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo, construída a partir de um navio 
 
Fração coloidal (Colloidal fraction) – Petróleo Off-Shore  
Fração relativa aos colóides; estado de subdivisão das partículas da fase dispersa (micelas) de um colóide; parte de 
uma substância que não se cristaliza, ou só se cristaliza muito dificilmente e que, em dissolução, se difunde com 
extrema lentidão. 
 
Fracionamento (Cracking) – Petróleo Off-Shore  
Processo que ocorre por aquecimento, na presença de catalisadores, a que são submetidas as frações mais pesadas 
do petróleo, onde as moléculas maiores são decompostas, originando moléculas menores, utilizado no refino do 
petróleo, produzindo os alcenos. 
 
Fraturamento da formação (Fracturing ou formation) – Petróleo Off-Shore  
Método de se quebrar a formação dentro do poço pelo bombeio a altíssimas pressões, a fim de se aumentar a 
produção de uma formação reservatório. Através dessa técnica, a formação é “rachada” e as fissuras são mantidas 
abertas pela introdução de cascas de nozes, bolas de vidro (contas) ou agentes semelhantes. 
 
Fraturamento hidráulico (Fracturing) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de se forçar líquido dentro da formação a fim de ser aberta passagem ao petróleo. 
 
Fraude no sistema de medição - SABESP 
Ação praticada de má fé, com abuso de confiança, falsificação e adulterações feitas na clandestinidade, visando 
obtenção para si ou para outrem de vantagem ilícita em prejuízo de terceiros, podendo, em certas circunstâncias, 
caracterizar estelionato. 
 
Frechal – Arquitetura e Construção 
Viga que da sustentação a tesoura do telhado.  
 
Freio manual (Manual band brake) – Petróleo Off-Shore  
Freio de guincho de acionamento manual. 
 
Frequência Horizontal - Informática 
É o número de linhas que o canhão do monitor consegue percorrer por segundo. Por exemplo, se um monitor varre 
35 mil linhas sua frequência horizontal é de 35 kHz. 
 
Frequência Vertical - Informática  
Consiste no tempo em que o canhão leva para ir do canto superior esquerdo para o canto inferior direito da tela. 
Indica a quantidade de vezes que a tela toda é percorrida pelo canhão por segundo. Se for percorrida, por exemplo, 
56 vezes por segundo, a frequência vertical do monitor será de 56 Hz. 
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Fresador côncavo (Concave Mill) – Petróleo Off-Shore  
Acessório para fresar a coluna de revestimento. 
 
Fresadora de revestimento (Casing Mill) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento utilizado para fresar (ranhurar) o revestimento. 
 
Friso 
Moldura estreita. O mesmo que filete.  
 
Frontão – Arquitetura e Construção 
Arremate superior de janelas ou portas; vedação do espaço entre duas águas da cobertura; arremate triangular do 
encontro entre a parede e duas águas do telhado.  
 
FSO - Floating, storage & offloadind - Petróleo 
Unidade flutuante de armazenamento e transferência de petróleo, construída a partir de um navio. 
 
Fundeio singelo da sonda (Single anchor leg mooring) – Petróleo Off-Shore 
Normalmente, uma plataforma semi-submersível possui 8 âncoras, 2 por pernas de canto. O fundeio singelo é o 
uso de somente uma das âncoras por perna (coluna). 
 
Fundente - Metalurgia 
Agente limpador de ferro, reagente que carrega a escória para o topo, permitindo purificar o ferro. 
 
Fundição (Casting) - Metalurgia 
Processo de vazamento de um material na fase líquida em um molde. 
 
Furadeiras - Equipamentos 
São máquinas-ferramentas destinadas à execução de operações de furar, escarear, alargar, rebaixar e roscar com 
machos. 
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Gabarito – Arquitetura e Construção 

Marcação feita de fios que determina o limite da obra e onde ficarão os pilares.  
 
Gabarito de Solda (Weld Gage) - Soldagem 
Dispositivo para verificar a forma e as dimensões de soldas. 
 
Gaiola (Bird Cage) – Petróleo Off-Shore 
Serve para achatar e abrir as pernas ou cordão de um cabo de aço. 
 
Gaiola (Skid) – Petróleo Off-Shore 
Estrutura tipo gaiola geralmente destinada ao transporte de ampolas ou garrafas de gases. 
 
Galão (Gallon) – Petróleo Off-Shore  
Unidade de medida de volume, capacidade, equivalente a 0,00378533 m3 ou 3,785 litros (galão americano), e a 
0,00454 m3 ou 4,543 litros (galão imperial). 
 
Galga – Arquitetura e Construção 
Gabarito de madeira para aferir as dimensões entre as ripas do telhado ou de aferição dos degraus de uma escada, 
pisada e espelho. 
 
Galvanização - Metalurgia 
Recobrimento de aço com uma fina camada de zinco para aumentar a resistência à corrosão. 
 
Gambrel-roof – Arquitetura e Construção 
Pequeno telhado com duas águas superiores e outras duas com maior inclinação.  
 
Gancho de recuperação (Hook / Wall) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta para pesca de objeto perdido (peixe) já centralizado na tubulação que possui dentes serrilhados e 
cunhas. 
 
Gancho para pesca (Fishing hook) – Petróleo Off-Shore  
É um gancho para pesca usado para centralizar a extremidade superior de um objeto perdido no centro do poço, 
permitindo o engate da ferramenta de recuperação. 
 
Garatéia (Grapnela) – Petróleo Off-Shore  
Acessório para pescaria de cabo de aço ou amarra com unhas tipo gancho. 
 
Garganta de solda (Throat of a Fillet Weld) - Soldagem 
Dimensão de uma solda em ângulo que determina a distância entre: 
a) a raiz da junta e a hipotenusa do maior triângulo retângulo inscrito na seção transversal da solda: garganta 
teórica (theoretical throat); 
b) a raiz da solda e a face da solda: garganta real (actual throat); 
c) a raiz da solda e a face da solda menos o reforço: garganta efetiva (effective throat). 
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Gárgula – Arquitetura e Construção 
Tubo recolhedor de águas pluviais acumuladas na calha.  
 
Garra (Claw) – Petróleo Off-Shore  
Peça usada para calçar estruturas. 
 
Garrar – Petróleo Off-Shore 
Quando a tensa, tipo de fundo, não é adequada à penetração da âncora, a mesma desliza (garra). 
 
Gás arrastado (Trip gas) – Petróleo Off-Shore  
Gás que entra em um poço durante a operação da viagem de ida e volta e é frequentemente arrastado da 
formação pelo efeito de sucção da saída, em alta velocidade, da coluna e broca. 
 
Gás azedo (Sour gas) – Petróleo Off-Shore  
Gás com odor desagradável e frequentemente contendo sulfeto de hidrogênio. 
 
Gás com condensado – Petróleo Off-Shore  
Gás natural contendo condensado. O montante desse condensado varia de poço para poço e pode ser “quase 
molhado” ou “quase seco”. Um gás “molhado” deixa surgir a esperança de que o gás está sendo captado da 
vizinhança de um reservatório de petróleo. 
 
Gás de cabeçote de revestimento (bradenhead gás) – Petróleo Off-Shore  
É o gás produzido do petróleo que surge entre o tubo de produção e o de revestimento. 
 
Gás de proteção (Shielding Gás) - Soldagem 
Gás utilizado para prevenir contaminação pela atmosfera ambiente. 
 
Gás inerte (Inert Gas) - Soldagem 
Gás que não combina quimicamente com o metal de base ou metal de adição em fusão. Ver também termo 
atmosfera protetora. 
 
Gás inerte (Inert gás) – Petróleo Off-Shore  
Gás produzido, não inflamável, para preenchimento de espaços vazios em reservatórios ou tanques, alterando a 
condição de trabalho humana no local. Veja nitrogenio. 
 
Gás liquefeito de petróleo (GLP) - Petróleo 
Mistura de hidrocarbonetos com alta pressão de vapor, obtida do gás natural em unidades de processo especiais, 
que é mantida na fase líquida em condições especiais de armazenamento na superfície. 
 
Gás não associado (Non-associated gás) – Petróleo Off-Shore  
Gás natural que ocorre sem a presença de óleo em um reservatório. 
 
Gás natural - Petróleo 
Todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas 
normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo gases úmidos, secos, 
residuais e gases raros. 
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Gás natural associado - Petróleo 
Gás natural produzido juntamente com o óleo. As jazidas de petróleo, geralmente são compostas de três fases: 
óleo, gás e água. No caso em questão, o gás é obtido após processo de separação física da fração líquida do 
petróleo. Há também o gás não associado, produzido a partir de jazidas puramente de gás. Nesse caso, não há 
necessidade de separação física durante sua produção. Em ambos os casos, porém, depois de produzido e/ou 
separado, o gás é processado antes de ser colocado à venda, de modo a atingir os padrões de qualidade exigidos. 
 
Gás natural liquefeito – GNL 
Gás natural resfriado a temperaturas inferiores a 160 °C para fins de transferência e estocagem como líquido. 
 
Gás natural ou bruto – Petróleo Off-Shore  
Gás direto de um reservatório (bruto), sem benefício do processamento. 
 
Gás processado – Petróleo Off-Shore  
Gás bruto processado com o condensado removido, pela passagem do gás sob alta pressão através de uma série de 
separadores (vasos cilíndricos de pressão) para reduzir a pressão gradativamente em estágios. O gás então resfria 
devido à expansão, sendo condensado, podendo ser removido do fundo dos separadores. 
 
Gás solúvel (Dissolved gás) – Petróleo Off-Shore  
Gás natural que é solúvel com petróleo bruto em um reservatório. 
 
Gasoduto (Gas pipeline) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação destinada ao transporte do gás natural. 
 
Gasolina natural 
Líquido do gás natural cuja pressão de vapor é um meio termo entre a do condensado e a do gás liquefeito de 
petróleo, e que é obtido por um processo de compressão, destilação e absorção. 
 
Gastalho – Arquitetura e Construção 
Marcação com sarrafos da exata posição do encaixe de pilares.  
 
Gato (Hook) – Petróleo Off-Shore  
Gancho de trabalho contínuo com capacidade para 500 toneladas ou mais, suspenso pelo moitão móvel que 
manipula as cargas das colunas de perfuração e revestimento quando de sua colocação ou retirada. 
 
Gato de reboque (Towing hook) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo de reboque muito usado em rebocadores portuários. Nome dado ao pelicano manual usado em 
reboque de emergência. 
 
Gato de segurança (Safety hook) – Petróleo Off-Shore  
Gancho usado na movimentação de cargas, com dispositivo que impede a saída dos cabos suspensos (ou 
encaixados), sem a liberação manual. 
 
Geologia (Geology) – Petróleo Off-Shore  
É o estudo da estrutura / materiais da crosta terrestre. 
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Geológrafo (Geolograph) – Petróleo Off-Shore  
É um instrumento que registra a velocidade de penetração do trépano durante uma operação de perfuração. 
 
Geometria da junta (Joint Geometry) - Soldagem 
Forma e dimensões da seção transversal de uma junta a ser soldada. 
 
Gerador de espuma - Bombeiros 
Equipamento que se destina a proporcionar a mistura da solução com o ar para a formação da espuma. 
 
Geradores 
Máquinas elétricas que transformam a energia mecânica em energia elétrica. 
 
Gigabyte - Informática  
Unidade de armazenamento, que corresponde a 1.024 Megabytes. 
 
Goivagem (Gouging) 
Operação pela qual se forma um bisel ou um chanfro através de remoção de material. 
 
Goivagem a arco (Arc gouging) 
Operação pela qual se forma, um bisel ou um chanfro através de remoção de material por arco elétrico. 
 
Goivagem na raiz (Back Gouging) 
Remoção do metal de solda e do metal de base pelo lado oposto de uma junta parcialmente soldada para facilitar a 
fusão e a penetração na soldagem subsequente naquele lado. 
 
Gradiomanômetro (Gradiomanometer) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta descida no poço através de um cabo que registra a densidade média dos fluidos contidos em 
determinado intervalo do poço. 
 
Grafita - Siderurgia 
Forma mais comum do carbono, tem estrutura lamelar. 
 
Grampo forte (Bulldog grip) – Petróleo Off-Shore 
Grampo (clip) de grandes dimensões, para uso em cabo de aço de 40 mm de diâmetro ou mais. 
 
Granilite – Arquitetura e Construção 
Revestimento continuo para pisos e paredes a base de argamassa de cimento e pó ou fragmentos de mármore.  
 
Granulação - Polímeros 
Transformação da massa de formulação em grânulos, facilitando seu transporte e transformação posterior. 
Também pode ocorrer a quente ou a frio. 
 
Granulado - Polímeros 
Material de saída para a moldagem. Geralmente está na forma de grãos cilíndricos. 
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Granzer – Arquitetura e Construção 
Madeira embutida no contra piso na qual serão afixados os tacos ou as tabuas corridas.  
 
Grãos (Grain) - Polímeros 
Cristal individual de mesma orientação de rede cristalina num agregado policristalino. 
 
Grau API (API Degree) – Petróleo Off-Shore  
Unidade de medida de densidade estabelecida pelo American Petroleum Institute, equivalente à densidade de 
1,068 a 60ºF e utilizada na indústria do petróleo. 
 
Grau API do American Petroleum Institute (°API) - Petróleo 
Forma de expressar a densidade relativa de um óleo ou derivado. A escala API, medida em graus, varia 
inversamente com a densidade relativa, isto é, quanto maior a densidade relativa, menor o grau API. O grau API é 
maior quando o petróleo é mais leve. Petróleos com grau API maior que 30 são considerados leves; entre 22° e 30° 
API, são médios; abaixo de 22° API, são pesados; com grau API igual ou inferior a 10°, são petróleos extrapesados. 
Quanto maior o grau API, maior o valor do petróleo no mercado. A densidade API trata-se de uma escala expressa 
em graus e dada por números inteiros. A escala é dada pela equação °API = 141,5 / densidade a 60/60ºF - 131,5, 
onde a densidade a 60/60ºF representa um número que é obtido da relação entre a massa do produto e igual 
massa de água, ambas a 60ºF. 
 
Grau de investimento - Comércio 
Nível de classificação de risco a partir do qual a empresa é considerada de baixo risco, e, portanto seus valores 
mobiliários podem ser adquiridos por investidores mais conservadores.  
 
Grau de polimerização - Polímeros 
Número de segmentos repetitivos ou meros que formam uma cadeia molecular polimérica; o grau de 
polimerização deve ser tratado em termos de valores médios para uma amostra polimérica; o grau de 
polimerização médio de polímeros comerciais é superior a 100, sendo muitas vezes superior a 500; ver peso 
molecular. 
 
Grau de proteção - Elétrica 
Conjunto de requisitos construtivos que a carcaça do motor e seus acessórios devem atender no que se refere a: 
a) proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos; 
b) proteção contra efeitos prejudiciais da penetração de água. 
Conjunto de letras “IP”, seguidas ou não de “W” e de 2 algarismos significativos, conforme norma ABNT NBR 9884. 
 
Graus de intemperismo de superfícies de aço sem pintura conforme a norma ISO 8501-1 - Elétrica 
Grau A - superfície de aço completamente coberta de carepa de laminação intacta e aderente, com pouca ou 
nenhuma corrosão; 
Grau B - superfície de aço com princípio de corrosão atmosférica da qual a carepa de laminação tenha começado a 
desagregar; 
Grau C - superfície de aço da qual a carepa de laminação tenha sido removida pela corrosão atmosférica ou possa 
ser retirada por meio de raspagem, podendo ainda apresentar alguns alvéolos; 
Grau D - superfície de aço da qual a carepa de laminação tenha sido removida pela corrosão atmosférica e que 
apresenta corrosão alveolar de severa intensidade. 
 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

85 
 

Graus de intemperismo de superfícies pintadas 
Conforme a norma ASTM D 610. 
Grau 8 - pintura existente quase intacta, menor que 0,1%; 
Grau 6 - pintura de acabamento “calcinada”, podendo apresentar tinta de fundo exposta.  
É admissível leve manchamento ou empolamento após o tratamento das manchas. Menos de 1 % da área pode se 
encontrar afetada por corrosão, esfolheamento ou tinta solta; 
Grau 4 - pintura totalmente “calcinada”, empolada ou com manchas de oxidação, podendo ter até 10 % de sua 
superfície com corrosão, bolhas de oxidação, tinta solta e pequena incidência de pites (corrosão puntiforme); 
Grau 2 - pintura totalmente “calcinada”, empolada ou com manchas de oxidação, podendo ter até 33 % de sua 
superfície com corrosão, bolhas, tinta solta e pequena incidência de pites (corrosão puntiforme);  
Grau 0 - presença intensa de corrosão, tinta sem aderência e formação severa de corrosão por pites e alvéolos. 
 
Graus de intemperismo e de preparação de superfícies de aço 
O grau de intemperismo de uma superfície de aço refere-se às condições em que a superfície se encontra antes da 
execução do processo de limpeza. Já o grau de preparação de superfície corresponde ao padrão de limpeza final da 
superfície antes da aplicação do revestimento anticorrosivo. 
 
Graus de preparação de superfície por meio de hidrojateamento 
Conforme norma NACE No. 5/ SSPC-SP 12. 
WJ-1 - A superfície deve estar livre de toda ferrugem, tinta, carepa de laminação e matéria estranha visíveis 
previamente existentes, e apresentar um acabamento metálico fosco uniforme (ver Notas 1 e 2). 
WJ-2 - A superfície deve estar limpa, apresentando um acabamento fosco, com pelo menos 95 % da área livre de 
todos os resíduos visíveis previamente existentes, e os 5 % remanescentes contendo apenas, aleatoriamente, 
manchas dispersas de oxidação, tinta e matéria estranha (ver Notas 1 e 2). 
WJ-3 - A superfície deve estar limpa, apresentando um acabamento fosco, com pelo menos 2/3 da área livre de 
todos os resíduos previamente existentes (exceto carepa de laminação), e o 1/3 remanescente contendo apenas, 
aleatoriamente, manchas dispersas de oxidação, tinta ou matéria estranha previamente existentes (Notas 1 e 2). 
WJ-4 - A superfície deve apresentar-se, uniformemente, livre de ferrugem, tintas e carepa de laminação não 
aderidas. 
Notas:  
1) O hidrojateamento a alta pressão e o hidrojateamento a ultra alta pressão não apresentam a mesma coloração 
do jateamento abrasivo seco. A coloração metálica fosca do aço limpo imediatamente após o hidrojateamento se 
torna amarelada a menos que um inibidor de corrosão seja usado ou que as condições do meio sejam controladas. 
Em superfícies de aço antigas que tenham áreas com e sem tintas, a coloração do acabamento fosco varia mesmo 
que todo material superficial visível tenha sido removido. 
2) O hidrojateamento a ultra alta pressão é capaz de remover óleos e graxas da superfície. Entretanto, isto não 
dispensa a etapa prévia de desengorduramento. 
 
Graus de preparação de superfícies de aço por meio de jateamento abrasivo seco 
Conforme as normas ISO 8501-1 e ISO 8504-2. 
Grau Sa 1 - Jateamento Abrasivo Ligeiro: a carepa de laminação solta, a ferrugem e material estranho não aderente 
devem ser removidos. A superfície deve ser limpa, imediatamente, com aspirador, ar comprimido limpo e seco ou 
escova limpa. A aparência final deve corresponder às gravuras com designação Sa 1. Esta limpeza não se aplica a 
superfícies que apresentem Grau A de intemperismo original. Para as demais, os padrões de limpeza são: BSa 1, 
CSa 1 e DSa 1. 
Grau Sa 2 - Jateamento Abrasivo Comercial: quase toda a carepa de laminação, a ferrugem e material estranho 
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devem ser removidos. A superfície deve ser limpa, imediatamente, com aspirador, ar comprimido limpo e seco ou 
escova limpa. A superfície deve apresentar, então, coloração acinzentada e corresponder, em aparência, às 
gravuras com designação Sa 2. Esta limpeza não se aplica a superfícies que apresentem Grau A de intemperismo 
original. Para as demais, os padrões de limpeza são: BSa 2, CSa 2 e DSa 2. 
Grau Sa 2 1/2 - Jateamento Abrasivo ao Metal quase Branco: a carepa de laminação, a ferrugem e material 
estranho devem ser removidos de maneira tão perfeita que seus vestígios apareçam somente como manchas 
tênues ou estrias. A superfície deve ser limpa, imediatamente, com aspiradores, ar comprimido limpo e seco ou 
escova limpa. A superfície deve apresentar, então, aspecto correspondente às gravuras com designação Sa 2 1/2. 
Os padrões de limpeza são: ASa 2 1/2, BSa 2 1/2, CSa 2 1/2 e DSa 2 1/2.  
Grau Sa 3 - Jateamento Abrasivo ao Metal Branco: a carepa de laminação, a ferrugem e material estranho devem 
ser totalmente removidos. A superfície deve ser limpa, imediatamente, com aspirador, ar comprimido limpo e seco 
ou escova limpa. A superfície deve apresentar, então, coloração metálica uniforme, correspondente em aparência 
às gravuras com designação Sa 3. Os padrões de limpeza são: ASa 3, BSa 3, CSa 3 e DSa 3. 
Nota: No caso do jateamento abrasivo úmido, aplicam-se os graus de limpeza Sa1, Sa2 e Sa 2 ½.  
 
Graute (Grouting) - Construção 
Argamassa cimentícia ou mistura de agregados minerais e resina química, destinadas ao assentamento do 
equipamento sobre a base de concreto. Tem resistência mecânica superior ao concreto empregado na base e 
característica não-retrátil após a cura. 
 
Graxa (Dope) – Petróleo Off-Shore  
Lubrificante de consistência de graxa média, usado nas roscas das tubulações de perfuração e revestimento, 
quando da montagem de colunas. 
 
Greide - Construção 
A Elevação de um ponto qualquer da superfície do terreno. 
 
Guarda-cabo (Taffrail) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação horizontal suspensa no convés principal, próxima às bordas falsas que estando mais alta que estas, 
favorece ao livre trânsito do cabo de reboque pela popa do rebocador. 
 
Guarda-corpo – Arquitetura e Construção 
Grade de proteção utilizada em sacadas, escadas e mezaninos; parapeito.  
 
Guia (Bull Wheel) – Petróleo Off-Shore  
É o conjunto do tambor de içamento usado na operação de perfuração com broca tipo formão. 
 
Guia de reboque (Fairlead) – Petróleo Off-Shore  
Guias especiais, geralmente duas e tubulares com sistema de roletes, colocadas no centro próximas ao rolo de 
popa no convés principal de um rebocador, para direcionar o manuseio do cabo de arame, auxiliando também a 
estivagem na saia do guincho. Nome dado à toda guia para cabo ou amarra. 
 
Guia de reboque (Towing pod) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura para deslocar o centro de giro do rebocador para ré e minimizar o risco de banda excessiva durante o 
reboque. 
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Guia-cabo (Spooling gear) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo para guiar cabos facilitando a estivagem no tambor do guincho. Geralmente de acionamento hidráulico 
remoto. 
 
Guincho auxiliar (Tugger) – Petróleo Off-Shore  
Normalmente chamado de “burrinho”. Guincho localizado na parte de vante do convés da embarcação nas laterais, 
para serviços diversos. 
 
Guincho de reboque (Tow winch) – Petróleo Off-Shore  
Guincho instalado em uma embarcação (geralmente rebocador) destinado às operações de reboque, podendo 
estar capacitado a operações de manuseio de âncoras por cabos, tambores e por amarras (coroas de barbotin). 
 
Guincho principal (Draw work) – Petróleo Off-Shore  
Guincho principal montado no piso da torre que manipula toda a força motriz para abaixar ou elevar cargas de 
tubulações de perfuração ou revestimento e fornece tração e controle para girar as mesmas através da mesa 
rotativa (plataforma giratória). 
 
Guindaste auxiliar (Cherrypicking) – Petróleo Off-Shore  
Guindaste auxiliar de controle remoto na própria cesta de transporte da carga. Utilizado geralmente para serviços 
externos na popa da embarcação. 
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Habitat - Ecologia 

Significa o lugar ou tipo de local onde um organismo ou população ocorre naturalmente. 
 
Habite-se – Arquitetura e Construção 
Documento que libera a casa para habitação.  
 
Hardware - Informática  
Parte física do computador composta pela estrutura e pelas peças eletrônicas, magnéticas e mecânicas.  
 
Haste da âncora – Petróleo Off-Shore 
Corpo, estrutura central de uma âncora onde normalmente são fixados seus acessórios. 
 
Haste para reduzir trepidação (Jar down spear) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo absorvedor de trepidação na torre de perfuração. 
 
Hazop – HAZard and OPerability analysis (Estudos de riscos operacionais) 
Técnica qualitativa de análise de riscos para identificação de perigos e de desvios operacionais associados com 
falhas que possam ocorrer na instalação e que possam resultar em danos materiais, à saúde das pessoas ou ao 
meio ambiente. 
É uma técnica dedutiva, bastante subjetiva, suportada basicamente pelo conhecimento da equipe. 
O objetivo do Hazop é conseguir uma instalação mais segura, além de facilitar a consolidação do projeto básico e 
direcionar, através da proposição de medidas e recomendações que foram dadas durante as reuniões, as 
disciplinas que irão participar da fase de detalhamento do projeto. 
Suas vantagens são: 
Melhoria no desempenho operacional da planta dentro de condições seguras; 
Melhoria na qualidade do projeto sob os aspectos da segurança, meio ambiente e saúde; 
Proposição de diretrizes para o gerenciamento dos riscos e ações de emergência; 
Identificação de questões de qualidade de produto e de manutenção, que estejam associadas com desvios 
operacionais. 
 
HD (Hard Disk) - Informática  
Disco Rígido. Uma ou mais lâminas inflexíveis revestidas com um material que permite a gravação magnética de 
dados digitais. 
 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Atualmente é o melhor tipo de conector de áudio e vídeo digital, que 
futuramente pode vir a substituir todos os conectores utilizados em DVD Players, Decodificadores de TV, TVs, 
Projetores, Monitores, Computadores, entre outros. Ele supre a imensa variedade de cabos e conectores usados 
para unir os sinais de áudio e vídeo de um aparelho de DVD a uma TV, por exemplo, resultando em um único cabo 
e conector capaz de fazer todas as ligações necessárias. Sua maior vantagem é que as conexões são realizadas 
digitalmente, apresentando a melhor qualidade possível de áudio e vídeo. 
 
Hélice aberto (Open propeller) – Petróleo Off-Shore  
Nome dado ao arranjo convencional de propulsão. 
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Hélice de passo controlável (Controllable pitch propeller) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de hélice que propicia respostas rápidas no sentido de deslocamento da embarcação, (avante e a ré) sem a 
necessidade da reversão do sentido de rotação do eixo propulsor, pois as pás giram em seu eixo alterando assim o 
ângulo de ataque. 
 
Hélice de passo fixo (Fixed pitch propeller) – Petróleo Off-Shore  
Hélice de construção convencional onde as pás são fixas no eixo e, para reversão, é necessária a inversão do 
sentido de rotação do eixo propulsor. 
 
Hélice em tubulão (Ducted propeller) – Petróleo Off-Shore  
Sistema que ao direcionar as correntes de descarga do hélice, aumenta a força de tração estática em até 30%. 
 
Hélice supercavitante (Supercavitating propeller) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de hélice utilizado nas embarcações a colchão de ar/hélice. 
 
Heliponto (Helideck) – Petróleo Off-Shore  
Área da unidade destinada ao trânsito de helicópteros. 
 
Hidrante - Bombeiro 
É a ligação destinada exclusivamente à defesa contra incêndios. 
 
Hidrocarboneto (Hydrocarbon) – Petróleo Off-Shore  
É um composto orgânico constituído apenas de moléculas de hidrogênio e carbono. 
 
Hidrocarbonetos acíclicos – Petróleo Off-Shore 
Hidrocarbonetos acíclicos, abertos e alifáticos; forma química estrutural de um hidrocarboneto; composto orgânico 
acíclico ou aberto. São os alcanos, alcenos, alcadienos e alcinos. 
 
Hidrocarbonetos alicíclicos – Petróleo Off-Shore 
Hidrocarbonetos alicíclicos, cíclicos ou fechados; forma química estrutural de um hidrocarboneto; compostos 
orgânicos cíclicos ou fechados que não contêm o anel benzênico, exceto os aromáticos.  
 
Hidrófugo – Arquitetura e Construção 
Produto que evita a penetração da umidade quando misturado à argamassa ou a tinta.  
 
Hidrômetro - Sistema de medição 
Aparelho destinado para medir e registrar cumulativamente o volume da água fornecido através da ligação. 
 
Histerese - Instrumentação 
Diferença existente entre os valores indicados, nas leituras efetuadas no sentido ascendente e descendente da 
escala. 
 
Homem de área (Floor man) – Petróleo Off-Shore  
Operário subalterno para funções diversas como limpeza, conservação, estiva, etc. (serviços gerais). 
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Homopolímero - Polímeros 
Polímero constituído de cadeias poliméricas contendo um único tipo de mero - ver polímero. 
 
Horizonte de produção (Production horizon) – Petróleo Off-Shore  
Perspectiva comercial da capacidade natural de hidrocarbonetos existente em um poço. 
 
Horizonte interfacial (Horizon oil) – Petróleo Off-Shore  
Relação interfacial entre petróleo e gás, ou petróleo e água, em um reservatório. 
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IBAMA - Ecologia 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
 
IBOVESPA - Índice BOVESPA 
Indicador de variação de preços de uma carteira teórica de ações definida periodicamente pela Bolsa de Valores de 
São Paulo. 
 
IBRX - Índice Brasil 
É um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as 
mais negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas 
na carteira do índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado. 
 
IGP-DI - Índice geral de preços 
Conceito de Disponibilidade Interna, apurado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. É um dos indicadores de 
variações de preços adotados na economia nacional. 
 
Ímã de pescaria (Fishing magnet) – Petróleo Off-Shore  
Ímã tipo permanente usado para a recuperação em um poço de pequenos itens de metal ferroso, tais como 
cortadores ou roletes de uma broca destruída. 
 
Impacto ambiental - Ecologia 
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada  por qualquer forma 
de matéria ou energia. 
 
Impermeabilização – Arquitetura e Construção 
Técnica que evita a penetração de líquidos na construção.  
 
Implantação – Arquitetura e Construção 
Demarcação exata de todos os ambientes da casa dentro do terreno.  
 
Impressora a Laser - Informática  
Oferece qualidade superior de impressão, além de ser muito mais rápida. As impressões podem ser 
monocromáticas (somente em preto) ou coloridas (quatro cores de toner). 
 
Impressora Jato de Tinta - Informática  
Utiliza tecnologia que espirra gotículas de tinta sobre o papel, conseguindo uma boa qualidade de impressão. 
Imprimem através de um cartucho de tinta que vai de 3 a 30 ml.  
 
Impressora Matricial - Informática  
Utiliza um conjunto de agulhas que produzem impacto sobre uma fita de impressão, deixando marcas no papel. 
 
Impulso ao fluxo de gás (Gas drive) – Petróleo Off-Shore  
Pressão exercida pela formação ou gás injetado para dar impulso ao fluxo de produção. 
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Impureza  - Siderurgia 
Qualquer substância metálica ou não, estranha à composição específica dos metais e ligas, que aparece geralmente 
como consequência do processo de fabricação. 
 
Inchamento – Arquitetura e Construção 
Aumento do volume de areia quando molhada.  
 
Indicador do ponto de travamento (Free point indicator) – Petróleo Off-Shore  
É um instrumento colocado dentro de uma coluna que se prendeu (ou travou) suspenso por um cabo elétrico e que 
registra o ponto onde esta coluna ficou presa. 
 
Índice cetano (Cetane number) – Petróleo Off-Shore  
À semelhança do índice Diesel, é um índice utilizado para determinar-se, em um motor diesel padrão, a qualidade 
da ignição do combustível, comparando-o a misturas-padrão de índices de cetano conhecidos. 
Esse ensaio não é exigido no Brasil, onde a qualidade da ignição é controlada pelo índice Diesel. 
 
Índice de reposição de reservas - IRR 
Relação entre o volume de reservas incorporadas no ano e o volume total produzido no mesmo ano. 
 
Índice de sucesso exploratório 
Número de poços exploratórios com presença de óleo e/ou gás comerciais em relação ao número total de poços 
exploratórios perfurados e avaliados, no ano em curso. 
 
Iniciador  - Instrumentação 
Dispositivo ou combinação de dispositivos que dão informações ao executor da lógica, sobre o valor (ou estado) de 
variáveis de processo ou de equipamentos monitorados: 
a) conexões ao processo, sensores, transmissores e fiação; 
b) chave manual de “trip” e fiação; 
c) chaves fim-de-curso e fiação. 
 
Início de perfuração (Spud in) – Petróleo Off-Shore  
Operação de se perfurar os primeiros metros de um novo poço. 
 
Injeção - Polímeros 
Processo de transformação de plásticos similar à fundição sob pressão de metais. O plástico, na forma de grânulos 
ou pó, é plastificado num equipa-mento similar a uma extrusora. Neste caso, porém, após a plastificação do 
polímero, o parafuso atua como um êmbolo, injetando-o de uma vez só num molde. É o processo de transformação 
mais popular, respondendo por 60% do parque de máquinas. 
 
Injetora - Polímeros 
Equipamento utilizado no processo de injeção dos plásticos. 
 
Inspeção de recebimento - Tubulação 
Inspeção realizada, segundo critério de amostragem preestabelecido, onde são verificadas as características 
principais dos diversos materiais de tubulação, antes de sua aplicação. 
 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

93 
 

Inspeção de segurança inicial - Tubulação  
É a inspeção realizada antes da entrada em funcionamento, do equipamento, no local definitivo de instalação. 
 
Inspeção qualitativa - Tubulação 
Inspeção cujas características a serem verificadas são a qualidade construtiva, utilizando-se como recursos 
instrumentos padrão, fontes, medidores, calibres e outros. 
 
Inspeção quantitativa - Tubulação 
Inspeção cujas características a serem verificadas são a quantidade, danos aparentes visuais, e alguma 
característica física, utilizando-se instrumentos tais como: paquímetro, trena, calibres e outros. 
 
Instalação a vapor (Steam rig) – Petróleo Off-Shore  
Instalação de perfuração cuja força motriz deriva de uma bateria de caldeiras portáteis (máquina ou turbina a 
vapor). 
 
Instalação de perfuração mecânica (Mechanical rig) – Petróleo Off-Shore  
É um tipo de instalação de perfuração. 
 
Instalações prediais internas 
Conjunto das tubulações, ligações, aparelhos, equipamentos e dispositivos empregados na distribuição de água ou 
coleta de esgoto, situados dentro da área do imóvel ou loteamento, após o ramal predial. 
 
Insumos - Serviços 
São os custos decorrentes de materiais e equipamentos efetivamente utilizados na prestação dos serviços, bem 
como de benefícios oferecidos aos empregados (tais como vale-transporte, Alimentação, seguro de vida e saúde 
etc.).  Somente será admitida a inclusão destes benefícios na composição dos custos, quando efetivamente 
oferecidos aos empregados. 
 
Intensidade de circulação (Circulation rate) – Petróleo Off-Shore  
Velocidade com que a lama ou o fluido circula pela coluna de perfuração. 
 
Interface da solda (Weld Interface) 
A interface entre o metal de solda e o metal de base em uma solda por fusão, entre os metais de base em uma 
solda no estado sólido sem metal de adição ou entre o metal de adição e o metal base em uma solda no estado 
sólido com metal de adição e em uma brazagem. 
 
Inundação (Flooding) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de se inundar um poço com água. É também o processo de se estimular o fluxo de petróleo à 
superfície pela introdução de água sob pressão. 
 
Invasão (Come in) – Petróleo Off-Shore  
Condição em que o fluido ou gás entra no poço oriundo da formação. 
 
Investment grade 
Nível de classificação de risco a partir do qual a empresa é considerada de baixo risco, e, portanto seus valores 
mobiliários podem ser adquiridos por investidores mais conservadores.  
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iPod - Informática  
Linha de players de áudio digital projetado e vendido pela Apple. Os aparelhos da família iPod oferecem interface 
simples para o usuário, centrada no uso de uma roda clicável. A maioria dos modelos de iPod armazena mídia em 
um disco rígido acoplado, enquanto os modelos menores, o iPod Shuffle e o iPod Nano usam memória flash. Como 
a maioria dos players portáteis digitais, o iPod pode ser utilizado como armazenador de dados quando conectado a 
um computador. 
 
ISO 14001 
Norma internacional, elaborada e gerenciada pela International Organization for Standardization, que especifica os 
requisitos de sistemas de gestão ambiental, visando, inclusive, à certificação desses sistemas. 
 
ISP (Internet Service Provider) - Informática  
Provedor de acesso à Internet. 
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Junta (Joint) - Soldagem 

Região onde 2 ou mais peças devem ser unidas por soldagem. 
 
Jaqueta (jacket) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura submersa, fixa ao leito submarino por estacas, que geralmente faz parte de uma plataforma fixa de 
produção. 
 
Jato de gás (Kick) – Petróleo Off-Shore  
Jato descontrolado de gás para a atmosfera sem ignição. 
 
Jato para agitar a lama (Gun) – Petróleo Off-Shore  
É um canhão de ar, mangueira mais bico a jato móvel, usado para ajudar a lama a se misturar dentro de um tanque. 
 
Jirau – Arquitetura e Construção 
Estrado ou laje onde se possa circular sobre ele e abaixo dele.  
 
Jorramento – Arquitetura e Construção 
Inclinação do muro ou parede com a espessura da base superior a do topo.  
 
JPEG/JPG (Joint Photographic Expert Group) - Informática  
Formato de arquivo de imagem utilizado em páginas HTML. Arquivos deste tipo costumam ser menores que os 
arquivos tipo GIF. No entanto, geram menor qualidade de imagem que os GIFs. 
 
Junta – Arquitetura e Construção 
Mais conhecida como junta de dilatação, e aplicada no granilite e nos contra pisos para permitir que os elementos 
dilatem-se sem prejudicar o material.  
 
Junta cardan (Cardan joint) – Petróleo Off-Shore  
Junta que permite o movimento helicoidal entre dois eixos. 
 
Junta de ângulo - Soldagem 
Junta em que, numa seção transversal, os componentes a soldar apresentam-se sob forma de um ângulo. Em 
posições particulares recebem as denominações de: 
a) junta de ângulo em quina; 
b) junta de ângulo em L; 
c) junta de ângulo em T. 
 
Junta de aresta (Edge Joint) - Soldagem 
Junta em que, numa seção transversal, as bordas dos componentes a soldar formam, aproximadamente, um ângulo 
de 180° . 
 
Junta de articulação (Knuckle joint) – Petróleo Off-Shore  
É uma ferramenta para perfuração direcional, colocada na coluna de perfuração e controlada por pressão 
hidráulica da circulação de lama, para armar a broca ou ferramenta, a um determinado ângulo dentro do poço. 
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Junta de segurança (Safety joint) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta de segurança, com rosca para a esquerda, colocada na coluna de perfuração acima da broca ou 
ferramenta de pesca e que permite a fácil retirada e recuperação da coluna de perfuração acima desta mesma 
junta de segurança, na eventualidade das ferramentas em uso no poço ficarem emperradas. 
 
Junta de topo (Butt Joint) - Soldagem 
Junta entre 2 membros alinhados aproximadamente no mesmo plano. 
 
Junta de vedação definitiva - Soldagem 
Junta que se prevê ficar definitivamente instalada na tubulação desde a montagem até a operação. 
 
Junta de vedação provisória - Soldagem 
Junta que se prevê ser substituída antes da entrada da tubulação em operação. 
 
Junta dissimilar (Dissimilar Joint) - Soldagem 
Junta constituída por componentes, cujas composições químicas dos metais de base diferem significativamente 
entre si. 
 
Junta sobreposta (Lap Joint) - Soldagem 
Junta formada por 2 componentes a soldar, de tal maneira que suas superfícies se sobrepõem. 
 
Junta soldada (Welded Joint) - Soldagem 
União, obtida por soldagem, de 2 ou mais componentes incluindo zona fundida, zona de ligação, zona afetada pelo 
calor e metal de base nas proximidades da solda. 
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Kelly (Conjunto de ligação da coluna de perfuração ao tornel) – Petróleo Off-Shore  

É uma seção de tubulação, quadrada ou hexagonal, de aproximadamente 10,7 m de comprimento, aparafusada na 
parte superior de uma coluna de perfuração, por sua vez sustentada pelo tornel suspenso pelo gancho principal do 
moitão móvel. 
 
Kb (Kilobit) - Informática  
Unidade de dados igual a 1.024 bits.  
 
KB (Kilobyte) - Informática  
Medida de armazenamento em espaço em disco igual a 1.024 bits. 
  
Kbps (Kilobits Per Second) - Informática  
Medida de velocidade de transmissão de dados. 1 KbPS = 1.000 BPS (bits por segundo). 
 
Key - Informática  
O mesmo que chave de acesso. Teclado: cada uma das teclas. 
 
Keyboard - Informática  
Mesmo que Teclado. 
 
KHZ (Kilohertz) - Informática  
Unidade de medida de frequência equivale a 1.000 Hertz. 
  
Kit Multimídia - Informática  
Composto por placa de som, caixas de som e um dispositivo de leitura de CD-ROM.  
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Lajes em “Steel-Deck” 

Lajes mistas em que a fôrma de aço é incorporada ao sistema de sustentação das cargas, funcionando, antes da 
cura do concreto, como suporte das ações permanentes e sobrecargas de construção e, depois da cura, como parte 
ou toda a armadura de tração da laje. 
 
Laço de bóia (Catching line) – Petróleo Off-Shore  
Cabo para laçar (capturar) bóia, com duas pernas e pequena seção intermediária de corrente. 
 
Lacrado (Plugged) – Petróleo Off-Shore  
Diz-se de um poço que está fechado. 
 
Lacrado e abandonado (Plugged and abandoned) – Petróleo Off-Shore  
Diz-se de um poço que já foi explorado e está abandonado. 
 
Lacrado e suspenso (Plugged and suspended) – Petróleo Off-Shore  
Diz-se de um poço que foi temporariamente explorado. 
 
Ladrão – Arquitetura e Construção 
Canal de escoamento do excesso de água, encontrado em reservatórios e pias.  
 
Lama (Mud) – Petróleo Off-Shore  
Fluido utilizado no poço durante uma operação de perfuração, cuidadosamente controlado no que tange às suas 
propriedades, servindo para:  
a. Resfriar a broca;  
b. Remover as aparas do poço;  
c. Evitar o desabamento do poço; 
d. Consolidar formações frouxas (areia, cascalho);  
e. Evitar a intrusão de água, gás ou petróleo no poço;  
f. Lubrificar a tubulação de perfuração;  
g. Diminuir a corrosão das tubulações de perfuração e revestimento;  
h. Suspender aparas quando as operações são paralisadas. As propriedades “gel” evitam a sedimentação das 
aparas;  
i. Permitir sua limpeza na peneira e nos tanques de sedimentação. 
 
Lama a base de limo (Lime-base mud) – Petróleo Off-Shore  
Fluido circulante a base de limo. 
 
Lama à base de óleo (Oil-base mud) – Petróleo Off-Shore  
Fluido circulante com o óleo diesel como componente base. 
 
Lama contaminada com gás arrastado (Gas cut mud) – Petróleo Off-Shore  
Lama em circulação que contém gás arrastado que vazou para dentro da coluna do reservatório de gás. Tal 
condição é perigosa, pois a pressão da lama é diminuída pelo gás, havendo o risco de estouro (blow out). 
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Lama contaminada por gás (Mud gas cut) – Petróleo Off-Shore  
É um fluido de lama com gás arrastado que tem sua densidade diminuída, colocando em risco a segurança da 
instalação. 
 
Lama não condutiva (Non-conductive mud) – Petróleo Off-Shore  
Lama com características elétricas isolantes. 
 
Lambaio / limpador de poço (Swab) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta munida de copos de borracha acionada por cabo, usada para a remoção de fluido de perfuração do 
poço e assim, reduzir a coluna hidrostática, normalmente a fim de induzir o fluxo do poço sob a pressão natural do 
reservatório. 
 
Lambrequim – Arquitetura e Construção 
Ornamento de madeira utilizado para arrematar forros e beirais. 
 
Lambri – Arquitetura e Construção 
Revestimento de madeira ripada com encaixe macho-e-fêmea.  
 
Laminação - Metalurgia 
Processo de deformação plástica dos metais no qual o material passa entre rolos, com altas tensões compressivas 
devido à ação de prensagem dos rolos, e com tensões cisalhantes superficiais resultante da fricção entre os rolos e 
o metal. 
 
Laminação a frio - Metalurgia 
Etapa final do processo de laminação que tem por objetivo o acabamento do metal, no qual o mesmo, inicialmente 
recebido da laminação a quente como chapa grossa, tem sua espessura reduzida para valores bem menores, 
normalmente à temperatura ambiente. 
 
Laminação a quente - Metalurgia 
Etapa inicial do processo de laminação no qual o material é aquecido a uma temperatura elevada (no caso de aços 
inicia entre 1100 e 1300 ºC e termina entre 700 e 900 ºC, porém no caso de não-ferrosos estas temperaturas 
normalmente são bem mais baixas) para que seja realizado o chamado desbaste dos lingotes ou placas fundidas. 
 
Laminado a frio - Metalurgia 
Produto resultante da laminação à temperatura ambiente, sob a forma de chapas finas, fitas e folhas finas, de 
esmerado acabamento superficial, com propriedades mecânicas melhoradas e rigoroso controle dimensional. A 
diferença entre chapa e folha é dada pela espessura do produto, pois de um modo geral o termo chapa fina aplica-
se a produtos com espessura superior a 1/4 de polegada (6,35 mm aproximadamente), sendo as folhas e fitas os 
produtos com espessura inferior a este limite. A diferença entre folha e tira é dada pela largura do produto: quando 
inferior a 24 polegadas (609,6 mm) denomina-se tira e acima desse valor define-se como folha. 
 
Laminado a quente - Metalurgia 
Produto resultante do processo de laminação em alta temperatura do lingote ou placa fundida e que resulta na 
produção de chapa grossa, vergalhão, barra, tubo ou perfil, que são os chamados laminados a quente, destinados à 
laminação a frio, etapa seguinte do processo de fabricação. 
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Lâmpada piloto (Pilot Light) - Instrumentação 
Lâmpada que indica estados operacionais de um sistema ou dispositivo. 
 
LAN (Local Área Network) - Informática  
Rede local formada por computadores localizados no mesmo espaço físico. 
 
Lança de recuperação (Casing spear) – Petróleo Off-Shore  
É uma ferramenta de “pesca” de objetos perdidos no poço que pode ser colocada dentro de uma coluna de 
revestimento para recuperar uma coluna desprendida, ou para situações semelhantes. 
 
Lança de recuperação (Rope spear) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta de pesca de objetos perdidos no poço, com rebarbas salientes, utilizada para recuperar-se um cabo de 
aço quebrado dentro do poço. 
 
Lanternim – Arquitetura e Construção 
Pequeno telhado sobre a cumeeira utilizado para proporcionar melhor iluminação e ventilação.  
 
Latão - Metalurgia 
Liga de cobre e zinco. 
 
Lateroperfil (Laterolog) – Petróleo Off-Shore  
Registro da resistividade das rochas, e dos fluidos nelas contidos, com uma ferramenta que utiliza correntes 
elétricas focalizadas. 
 
Látex - Polímeros 
Emulsão de um polímero em um meio líquido, normalmente água. Neste caso, temos emulsões aquosas; as 
emulsões podem ser aplicadas diretamente ou podem ser coaguladas, sendo o polímero extraído dos látices (plural 
de látex). 
 
LCD (Liquid Crystal Display) - Informática  
Monitor de cristal líquido, geralmente muito leve e fino. Os monitores do tipo LCD possuem tela realmente plana, 
eliminando as distorções de imagem dos monitores do tipo tubo de raios catódicos, ou CRT (que têm suas telas 
curvas). Emitem pouquíssima radiação nociva, consomem menos energia e emitem pouquíssima radiação nociva.  
 
Leito - Construção 
Qualquer superfície em que se assenta um revestimento, especialmente a superfície regularizada, obtida por 
terraplanagem, sobre a qual se assenta o pavimento. 
 
Leme de flanco (Flank rudder) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de leme suspenso colocado por anteavante da hélice (geralmente dois por hélice) para melhor 
direcionamento da corrente de descarga em marcha atrás. 
 
Leme suspenso (Spade type rudder) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de leme usado nas embarcações de apoio marítimo (sem cadaste). 
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Leme-propulsor (Rudder propeller) – Petróleo Off-Shore  
Conhecido como hélice azimutal ou propulsor azimutal. 
 
Lemes combinados (Linked rudders) – Petróleo Off-Shore  
Também chamados de “lemes gêmeos”. Situação dos lemes em manobra quando ambos, normalmente dois, 
trabalham com os mesmos movimentos. 
 
Lemes independentes (Independent rudders) – Petróleo Off-Shore 
É a situação onde os lemes de uma embarcação, geralmente dois, podem trabalhar independentemente, 
aumentando a manobrabilidade desta. 
 
Levantamento de temperatura (Temperature survey) – Petróleo Off-Shore  
Operação de se determinar, em um poço, a temperatura em diversas profundidades. Usada para averiguação da 
cimentação de um poço. 
 
Levantamento do ponto de fuga (Spinner survey) – Petróleo Off-Shore  
Operação destinada a indicar o ponto onde fluidos estão escapando do poço para a formação, cavernosa ou 
porosa. 
 
Liberação acústica – Petróleo Off-Shore 
Sistema para liberar bóia ou equipamento submerso. Normalmente usado para liberar transponders. 
 
Librix Server - Informática  
Distribuição própria do sistema operacional Linux com versão de código aberto da Itautec. A família Librix foi 
desenvolvida em conjunto com técnicos da Unicamp e também conta com versões micros de mesa. Pode ser usado 
em servidores de e-mails, de internet e de bancos de dados, entre outras aplicações. O sistema incorpora 
funcionalidades com detecção de hardware da instalação, recursos de particionamento de disco, configuração 
básica e seleção de perfis, conforme a necessidade do usuário.  
 
Liga metálica - Metalurgia 
Material contendo dois ou mais elementos metálicos. 
 
Ligação ativa - SABESP 
É a ligação onde são prestados regularmente, serviços de abastecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitários. 
 
Ligação clandestina - SABESP 
Ligação de um imóvel à rede de água e/ou esgotos sem autorização da empresa e, consequentemente, sem 
emissão de contas/faturas de água e/ou esgotos. 
 
Ligação de água - SABESP 
Conjunto constituído por tubulação, dispositivos e cavalete que interligam a rede de distribuição pública de água à 
instalação predial do cliente. 
 
Ligação de esgoto com servidão de passagem - SABESP 
Ligação de esgotos com a autorização para passagem do ramal de esgotos, através de imóvel (eis) de propriedade 
de terceiros, objetivando sua ligação à rede oficial. 
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Ligação dimensionada de água - SABESP 
Trata-se da ligação do imóvel à rede de água, a partir de estudo preliminar que, analisará os volumes que serão 
utilizados e a capacidade da rede de abastecimento. 
 
Ligação dimensionada de esgoto - SABESP 
Trata-se da ligação do imóvel à rede de esgotos, a partir de estudo preliminar que, determinará a vazão ideal para 
esgotamento. 
 
Ligação especial (Making a connection) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de acréscimo de mais uma única seção de tubulação depois que o kelly (veja KELLY) perfurou até o 
seu comprimento total. 
 
Ligação temporária de água - SABESP 
É a ligação instalada por um período pré-determinado, para atendimento a empreendimentos não permanentes 
como canteiro de obras, parques, circos, exposições, etc. 
 
Ligação temporária de esgoto - SABESP 
Conjunto constituído por tubulação, dispositivos e caixa de inspeção que interligam a rede de coleta pública de 
esgoto à instalação predial do cliente.  
 
Ligeira abertura de válvula (Crash valve) – Petróleo Off-Shore  
É o ato de abrir uma válvula ligeiramente, permitindo um pequeno fluxo de fluido. 
 
Limitador de curso (Horse bar) – Petróleo Off-Shore  
Limitador de movimento do cabo de reboque de uma embarcação instalado de forma a prevenir que o mesmo 
cabo saia pelo través do guincho de reboque o que, dependendo da força de tração, pode emborcar o rebocador. 
 
Limite de escoamento - Metalurgia 
Resistência máxima a deformação elástica. 
 
Limite de fadiga - Metalurgia 
Tensão máxima cíclica que pode ser aplicada num material de modo que ele resista sem romper a um número 
infinito de ciclos. 
 
Limite de resistência - Metalurgia 
Tensão máxima suportada sem rompimento da peça ou corpo de prova. 
 
Limites de bateria – Tubulação / Equipamentos 
São os limites de uma determinada área reservada para um projeto específico. 
 
Limites de propriedade - Construção 
São os limites do terreno de propriedade, no qual é construída a indústria, incluindo as áreas reservadas para 
expansões, acessos e áreas não aproveitáveis. 
 
Limpeza a jato (Jetting out) – Petróleo Off-Shore  
Operação usando jato de ar ou água para a limpeza da escavação de serviços auxiliares, covas ou tanques de fluido 
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circulante, etc., em um canteiro de perfuração rotativa. 
 
Limpeza e reparo (Clean out) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de limpeza e/ou reparo em um poço de petróleo. A necessidade dessa operação pode surgir devido à 
deterioração de uma formação ou pelo entupimento provocado pela cera (parafina) na tubulação de um poço 
produtivo de petróleo com alto índice de parafina. 
 
Linear alquilbenzeno - Ecologia 
Utilizado na fabricação de detergentes biodegradáveis. 
 
Linearidade - Instrumentação 
Reta de referência que é estabelecida pelos pontos inicial e final da curva de resposta. 
 
Lingote - Metalurgia 
Produto bruto resultante da solidificação do metal líquido em molde metálico, geralmente destinado a posterior 
conformação plástica. 
 
Linha de alimentação - Instrumentação 
Linha de suprimento de energia pneumática, elétrica ou hidráulica. 
 
Linha de espuma - Bombeiros 
Tubulação ou linhas de mangueiras destinadas a conduzir a espuma. 
 
Linha de impulso - Instrumentação 
Linha que conecta a variável de processo ao sensor. 
 
Linha de sinal - Instrumentação 
Linha que transmite o sinal da variável, do transmissor ou do sensor ao receptor. 
 
Linha do moitão (Block line) – Petróleo Off-Shore 
Linha de arame (cabo de aço) bobinada no tambor principal de um guincho de tração e, através da polia do 
guindaste e do moitão móvel, serve para manipulação da coluna de perfuração e outras cargas. O diâmetro do cabo 
é geralmente entre 29 e 32 mm e poderá ter um núcleo sólido (alma). 
 
Linha fixa chumbada – Petróleo Off-Shore 
As guarnições que chumbam a linha fixa do cabo de içamento, que acomoda as cargas manipuladas pelo guincho 
(unidade de içamento). Essa chumbagem (ancoragem) é geralmente munida de um mostrador em frente ao 
perfurador que indica as cargas manipuladas pelo equipamento de içamento. 
 
Linux - Informática  
Sistema operacional livre no estilo do UNIX, que possui versão para computadores pessoais. 
 
Liquido de gás natural (LGN) - Petróleo 
Parte do gás natural que se encontra na fase líquida em determinada condição de pressão e temperatura na 
superfície, obtida nos processos de separação de campo, em unidades de processamento de gás natural ou em 
operações de transferência em gasodutos. 
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Líquido gerador de espuma (LGE) - Bombeiros 
Concentrado em forma de líquido de origem animal ou sintética que, misturado com água, forma uma solução que, 
sofrendo um processo de batimento e aeração, produz espuma. 
 
Listelo – Arquitetura e Construção 
Pequena moldura usada para arrematar peças cerâmicas; filete.  
 
Lixadeiras 
Equipamento utilizado para desbaste e acabamento em peças metálicas ou não, utilizando movimento giratório ou 
alternativo com lixas das várias granulações. Serve também para polir peças com auxílio de massa de polir, e 
acessório especial para polimento. 
 
Lixiviação  
Processo de extração de metal de um minério com o uso de solventes. 
 
Locação (Location) – Petróleo Off-Shore  
Local onde um poço deve ser perfurado. Chamado também de canteiro. 
 
Local - Instrumentação 
Termo que designa a localização de um instrumento que não está montado em painel ou sala de controle. Os 
instrumentos locais deverão estar próximos aos elementos primários ou finais de controle. A palavra "campo" é 
frequentemente utilizada como sinônimo de local. 
 
Local de reunião (Muster station) – Petróleo Off-Shore  
Pontos para a reunião de pessoas em fainas de emergência nas unidades. 
 
Local seguro 
Região na qual é admissível a descarga de gases inflamáveis ou tóxicos. Para suspiros, conforme norma PETROBRAS 
N-1674. Para drenos, conforme norma PETROBRAS N-1645. 
 
Longarina – Arquitetura e Construção 
Viga de sustentação que varia de acordo com o comprimento de uma estrutura; serve de apoio para escadas e 
pisos elevados.  
 
Lote para amostragem 
Conjunto de peças idênticas, entregues numa mesma data, do mesmo fabricante e, quando for o caso, de uma 
mesma corrida. 
 
Lubrificador (Lubricator) – Petróleo Off-Shore  
É um recipiente especial, de forma cilíndrica, munido de válvulas que facilitam a colocação, no poço e sob pressão, 
de ferramentas guiadas por cabos, ou a injeção de lama e outros fluidos, sob condições de pressões semelhantes. 
 
Luninária a prova de fogo (Non-incendive light) – Petróleo Off-Shore  
Luminária que não provoca centelhas em atmosferas com a possibilidade de “estarem” inflamáveis. 
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Luva cega (Blank liner) – Petróleo Off-Shore 
É uma luva sem perfurações. Serve para fortalecer algum ponto da coluna de perfuração. 
 
Luva de petróleo (Saversub) – Petróleo Off-Shore  
Luva de proteção colocada na extremidade inferior do kelly para uni-lo à coluna de perfuração, podendo ser 
facilmente trocada quando gasta. Sua função é proteger a união inferior do Kelly,  veja kelly. 
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Macromoléculas - Polímeros 

Grandes moléculas, mas não necessariamente polímeros. As macromoléculas não precisam ser internamente 
constituídas por unidades de repetição. Assim, os polímeros são formados por macromoléculas, mas as 
macromoléculas nem sempre são polímeros. São macromoléculas, sem ser polímeros, as proteínas e os ácidos 
nucléicos como o DNA – ácido desoxirribonucléico e o RNA – ácido ribonucléico - ver polímero. 
 
MAC OS (Macintosh Operating System) - Informática  
Sistema operacional padrão dos computadores Macintosh, da Apple. Sua primeira versão foi lançada em 1984. 
Caracteriza-se como o primeiro sistema gráfico amplamente usado em computadores e utiliza ícones para 
representar programas, pastas e documentos. Também foi pioneiro na disseminação do conceito de Desktop.  
 
MAC OS X - Informática  
Versão do MAC OS. Apresenta grandes mudanças em relação aos sistemas operacionais anteriores do Macintosh. 
Darwin é o nome do núcleo do Mac OS X e representa uma grande evolução, graças aos esforços conjuntos dos 
engenheiros da Apple e de programadores da comunidade de software de código aberto. A nova interface do Mac 
OS é chamada de Aqua que, em muitos idiomas, significa água. Com essa nova interface, o sistema operacional 
ficou esteticamente melhor, pois trabalha com mais cores e permite efeitos de transparência, profundidade líquida 
e movimentos fluídos. 
  
MAC OS X Leopard - Informática  
Segundo a Apple, é a versão mais impressionante e completa do MAC OS X. Proporciona a potência e precisão de 
64-bit. Com o Core Animation o usuário pode criar incríveis animações em seus programas, utilizando diferentes 
tipos de mídia como texto, gráficos, 2D, OpenGL e vídeo simultaneamente. Os itens ficam em camadas, e uma cena 
pode conter algumas camadas ou milhares delas, cada qual com seu diferente conteúdo. A nova programação do 
Leopard é muito eficiente em alocar tarefas em diferentes núcleos e processadores. De maneira que o Leopard 
gasta menos tempo gerenciando tarefas e mais tempo computando. Uma nova pilha de rede multi-linha acelera a 
velocidade da rede manipulando a entrada e saída da rede em paralelo. 
 
MAC OS X Server - Informática  
Versão do Mac OS X que fornece muitos recursos de Internet e grupo de trabalho – sem a complexidade do Linux 
ou o custo inerente a outras soluções baseadas em UNIX. Com ele é possível gerenciar grupos de trabalho Mac e 
Windows; habilitar métodos colaborativos seguros e eficientes; hospede sites dinâmicos; transmitir conteúdos 
ricos; e executar aplicativos on-line. Tudo integrado facilmente à infra-estrutura existente. 
 
Macarrão - tubo de perfuração (Macaroni) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação de perfuração de pequeno diâmetro externo (60 a 73 mm). 
 
Macho-e-fêmea – Arquitetura e Construção 
Peça que possui duas extremidades, uma possui uma reentrância e a outra, uma saliência.  
 
MacIntoch - Informática  
Computador pessoal desenvolvido pela Apple.  
 
Maleabilidade - Metalurgia 
Propriedade que permite a conformação de uma liga metálica por deformação. 
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Maleabilização - Metalurgia 
Tratamento térmico aplicado ao ferro branco, em que o elemento carbono passa a grafita, na forma arredondada, 
ou é eliminado. Ambos os fenômenos podem ocorrer simultaneamente. O elemento carbono também pode estar 
presente em fase ou fases oriundas da transformação da austenita (como por exemplo, a perlita). 
 
Malha (Loop) – Instrumentação 
Combinação de dois ou mais instrumentos ou funções de controle interligados para medir e/ou controlar uma 
variável de processo. 
 
Malha de Segurança – Instrumentação 
Conjunto de um ou mais iniciadores, executor da lógica, e um ou mais atuadores com a função de prevenir 
determinado perigo. 
 
Mangote (Hose) – Petróleo Off-Shore  
Nome genérico dado às mangueiras flutuantes divididas em seções para transporte do óleo produzido da 
monobóia para o petroleiro. 
 
Mangote flutuante (Floating hose) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de mangote utilizado nas ligações entre monobóias e navios petroleiros. 
 
Mangote tipo “dumbell” com flutuação integral (Dumbell floating hose) – Petróleo Off-Shore 
Diferencia-se do mangote comum por um volume maior da massa flutuante. 
 
Mangueira flexível (Flexible hose) – Petróleo Off-Shore  
Mangueira de aço formada por anéis sobrepostos que dão flexibilidade, usada na união de cabeças de poços às 
unidades produtoras ou outros serviços (bitolas variadas). É também conhecida como coflexip (marca do 
fabricante). 
 
Mangueira rotativa (Rotary hose) – Petróleo Off-Shore  
Mangueira de borracha, ou aço, para altas pressões, com 18,3 m de comprimento, que liga a tubulação de 
distribuição ao tornel, para conduzir a lama circulante à coluna de perfuração. 
 
Manguezal - Ecologia 
Ecossistema situado em áreas costeiras tropicais, como estuários e lagunas, regularmente inundado por água 
salobra. 
 
Manifesto de carga (Cargo Bill) – Petróleo Off-Shore  
Forma simplificada da Bill of Lading (BL). Usa-se, no Brasil, a denominação Guia de Embarque de Material - GEM, 
acompanhando modelo da Petrobrás. 
 
Manifold -  
Dispositivo, constituído de válvulas, tubos e acessórios de tubulação, destinado a ligar o instrumento à tubulação 
ou ao equipamento, proporcionando facilidades de operação e de manutenção. 
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Manilha – Arquitetura e Construção 
Tubo de barro vidrado usado para conduzir águas servidas, nas novas construções já em desuso, substituído por 
tubos plásticos (PVC).  
 
Manilha (Shackle) – Petróleo Off-Shore 
Dispositivo para conexão rápida, possuindo diversos tipos, sendo cada apropriado a um tipo de operação. 
Normalmente uma “ferradura” com um pino (cavirão) no fechamento entre as extremidades. 
 
Manilha em D (D schackle) – Petróleo Off-Shore  
Manilha no formato de um “D”. Veja manilha. 
 
Manilha redonda shackle (Bow shackle) – Petróleo Off-Shore 
Manilha com o centro (seio) da “ferradura” bem arredondado. Veja manilha. 
 
Manuseio de âncora – Petróleo Off-Shore 
Operação realizada por uma embarcação especializada (AHTS/RAS) e consiste na colocação ou retirada da âncora 
de uma unidade através do guincho da embarcação de apoio. 
 
Manutenção corretiva - Manutenção industrial 
Termo utilizado em Produção, que significa o conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, visando 
reparar efetivos problemas dos componentes das máquinas e equipamentos, que comprometam a performance e 
desempenho dos mesmos, para executarem a sua função normal. 
 
Manutenção preditiva - Manutenção industrial 
Termo utilizado em Produção, que significa o conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, que indica as 
condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de 
degradação. Trata-se da manutenção que prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e 
equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja mais bem aproveitado. 
 
Manutenção preventiva – Manutenção industrial 
Termo utilizado em Produção, que significa o conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, visando evitar 
possíveis problemas dos componentes das máquinas e equipamentos, que comprometam a performance e 
desempenho dos mesmos, para que possam executar sua função normal. 
 
Mão com reforço (Hard eye) – Petróleo Off-Shore  
Mão de cabo (aço ou fibra) com estrutura interna de proteção (sapatilho). 
 
Mão francesa – Arquitetura e Construção 
Elemento estrutural inclinado que serve para ligar um componente em balanço a parede.  
 
Mão sem reforço (Soft eye) – Petróleo Off-Shore 
Mão de cabo (aço ou fibra) sem estrutura interna de proteção (sapatilho). 
 
Mapa dos defeitos reparados – Manutenção industrial 
Registro onde são assinalados todos os reparos com solda em chapas. Este registro deve permitir a localização 
exata dos pontos reparados no equipamento. 
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Marcador de retorno (Call-back marker) – Petróleo Off-Shore  
Instrumento que informa dados geológicos e químicos da formação. 
 
Marcas - Projetos 
Observações e correções manuscritas nos desenhos e documentos máster. 
 
Margem continental (Continental margin) – Petróleo Off-Shore  
É uma das unidades fundamentais da fisiografia dos oceanos (as demais são a Bacia Oceânica e a Cordilheira 
Meso-Oceânica). De terra para o mar, são três as suas principais províncias, que se caracterizam por relevos e 
ranges de profundidades distintas: Plataforma Continental, Talude Continental e Elevação ou Sopé Continental. 
 
Margem da solda (Toe of Weld) 
Junção entre a face da solda e o metal de base. 
 
Mark-up - Projetos 
Documento contendo anotações e observações sobre documentos de engenharia. 
 
Martelamento (Peening) - Metalurgia 
Trabalho mecânico aplicado a zona fundida por meio de impactos. 
 
Martêmpera - Metalurgia 
Tratamento térmico isotérmico composto de austenitização seguida de resfriamento brusco até temperatura 
ligeiramente acima da faixa de formação de martensita, visando a equalizar a temperatura do material e ao 
resfriamento adequado até a temperatura ambiente. Utiliza-se para peças propensas a sofrerem empenamentos e 
que necessitam das mesmas propriedades alcançáveis pela têmpera seguida de revenimento. 
 
Martensita - Metalurgia 
Fase metaestável que corresponde a uma solução sólida supersaturada de carbono em ferro. É uma fase 
extremamente dura. 
 
Massa corrida – Arquitetura e Construção 
Massa a base de PVA acrílico que prepara a superfície, deixando-a lisa para ser pintada.  
 
Massa desempenada – Arquitetura e Construção 
Massa aplicada com desempenadeira.  
 
Massa fina – Arquitetura e Construção 
Segunda camada de massa utilizada no revestimento de paredes, feita com areia peneirada, aplicada sobre 
emboço. Ver massa grossa. 
 
Massa grossa – Arquitetura e Construção 
Primeira camada de argamassa nas paredes feita com areia grossa e não peneirada. Ver massa fina. 
 
Máster 
Desenho ou documento usado para as consultas diárias de um projeto e onde se anota observações e correções 
necessárias. Esse documento deve ser único. 
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Mastro de rebater (Cantilever mast) – Petróleo Off-Shore  
Mastro de embarcações que pode ser rebatido para permitir a passagem sob estruturas tais como pontes, etc. 
 
Mata atlântica - Ecologia 
Ecossistema de floresta de encosta da Serra do Mar brasileira, considerado o mais rico do mundo em 
biodiversidade. 
 
Material de base (Base Material) - Soldagem 
O material a ser soldado, brasado ou cortado. Ver termo metal de base. 
 
Material vedante (Bridging material) – Petróleo Off-Shore 
Material fibroso que é adicionado à lama para vedar uma formação que perde lama circulante. Para esta finalidade, 
todo tipo de material é utilizado, tal como: sementes de algodão, feno cortado, folhas de palmeira cortadas, tiras 
de celofane, serragem, tecido rasgado, sacos, etc. 
 
Matriz - Polímeros 
Componente da extrusora que confere o formato final ao semi-manufaturado de plástico. 
 
Máxima contrapressão “superimposta”, “desenvolvida” e “total” - Tubulação 
Contrapressão Superimposta - Pressão na saída de uma PSV, no momento imediatamente anterior à abertura da 
mesma. 
Contrapressão Desenvolvida - Aumento de pressão na saída de uma PSV logo após a sua abertura, i.e., o aumento 
de pressão na descarga provocado pelo escoamento do fluido aliviado pela própria válvula. Este valor, somado à 
contrapressão superimposta define a contrapressão total em uma PSV. 
 
MB (MegaByte) - Informática  
Trata-se de uma medida de velocidade de transmissão de dados via modem. 1 MbPS = 1.000 KbPS. 
  
Mecânico (Motor man) – Petróleo Off-Shore  
Operário encarregado pela manutenção dos motores de combustão interna da plataforma (unidade) e de vários 
outros equipamentos. 
 
Medição (Measurement) - Instrumentação 
Determinação da existência ou magnitude de uma variável. Todos os dispositivos usados direta ou indiretamente 
com esse propósito são chamados de instrumentos de medida. 
 
Medição de profundidade (Measure in) – Petróleo Off-Shore  
É a medição da tubulação de perfuração com trena de aço, durante sua colocação no poço, para se averiguar a 
verdadeira profundidade deste. 
 
Meia-água – Arquitetura e Construção 
Telhado com apenas um plano inclinado.  
 
Meia-parede – Arquitetura e Construção 
Paredes baixas usadas como divisórias ou construídas com meio tijolo.  
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Meio ambiente - Ecologia 
O conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abrigam e 
regem a vida em todas as suas formas. 
 
Meio-piso – Arquitetura e Construção 
Piso a meia altura que aproveita o pé-direito alto ou declive.  
 
Meios de alerta – Bombeiros 
Dispositivos ou equipamentos destinados a avisar os ocupantes de uma edificação, por ocasião de uma emergência 
qualquer. 
 
Meios de combate ao incêndio - Bombeiros 
Equipamentos destinados a efetuar o combate a incêndios propriamente dito. 
 
Meios de fuga - Bombeiros 
Medidas que estabelecem rotas de fuga seguras aos ocupantes. 
 
Meios de resfriamento  
Os meios de resfriamento usados no tratamento térmico do aço são o ambiente do forno, ar e meios líquidos. 
 
Meio-tijolo – Arquitetura e Construção 
Tijolo assentado pelo comprimento.  
 
Memória Cache - Informática  
Pequena quantidade de memória muito rápida, que trabalha em dupla com o processador central. É o diferencial 
para determinar a velocidade do processador. 
 
Memória RAM (Random Access Memory / Memória de Acesso Aleatório) - Informática  
Principal memória do computador, que constitui o local onde são executados os programas. Quanto maior a 
quantidade de memória instalada no computador, mais rápido se torna o processamento das informações. 
 
Mensageiro (Pick-up wire) – Petróleo Off-Shore  
Cabo mensageiro de aço, normalmente com diâmetro de 3 ¼”, para serviços leves, operado de um guincho auxiliar. 
 
Mercado de carbono - Ecologia 
Sistema regulamentado de comércio, entre empresas ou outras instituições, de créditos correspondentes a 
reduções certificadas da emissão de gases de efeito estufa, visando facilitar o alcance de metas empresariais, 
regionais, nacionais ou globais de redução da emissão desses gases. 
 
Mercado spot 
São mercados que realizam negócios à vista, sem contratos de longo prazo. 
 
Mergulhador (Diver) – Petróleo Off-Shore  
Profissional de mergulho para trabalhos submersos. 
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Mergulho a seco (Dry diving) – Petróleo Off-Shore  
Ato do homem que mergulha/dirige cápsulas sem ter contato com a água. Mergulho de sino. 
 
Mergulho comandado da superfície (Surface demand diving) – Petróleo Off-Shore  
Termo dado ao mergulho com comando de equipe a bordo de um navio de apoio a mergulho (DSV), geralmente 
através de cápsula de serviço (sino). 
 
Mergulho profundo (Deep dive) – Petróleo Off-Shore  
Mergulho a profundidade superior a 100 m que usa mistura especial a base de hélio. 
 
Mergulho raso (Shallow dive) – Petróleo Off-Shore 
Mergulho para trabalho, ou inspeções, próximo à superfície. 
 
Mero - Polímeros 
Unidade de repetição do polímero, ou seja, é a unidade estrutural que se repete na cadeia macromolecular do 
polímero; a nomenclatura monômero e mero é muito empregada para os polímeros de adição, nas polimerizações 
em cadeia - ver monômero. 
 
Mesa rotativa (Rotary table) – Petróleo Off-Shore  
Mesa rotativa situada no centro do piso da torre. Sua função é a de sustentar o peso de qualquer tubulação ou 
revestimento colocado na perfuração, proporcionando também movimento giratório (ou relativo) à esta coluna, 
através do conjunto de ligação da coluna de perfuração ao tornel. 
 
Metal de adição (Filler Metal) 
Metal a ser adicionado a uma junta para sua soldagem ou brasagem. 
 
Metal de base (Base Metal) 
Metal a ser soldado, brasado ou cortado. O uso deste termo implica em que os materiais não metálicos sejam 
também referidos, quando for apropriado. Ver termo material de base. 
 
Metal de solda (Weld Meta) 
Região fundida durante a soldagem. Ver termo área do metal de solda. 
 
Metal depositado (Deposited Metal) 
Metal de adição depositado durante a operação de soldagem. 
 
Metanol 
Também chamado álcool metílico, pode ser produzido a partir de coque de carvão, da nafta e do gás natural 
(metano). 
 
Mezanino – Arquitetura e Construção 
Piso intermediário que se volta para o inferior com pé-direito duplo.  
 
MIDI (Music Instrument Digital Interface) - Informática  
Tecnologia padronizada de comunicação entre instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos, possibilitando 
que uma composição musical seja executada, transmitida ou manipulada por qualquer dispositivo que reconheça 
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esse padrão. 
 
Minério - Metalurgia 
Mineral comercialmente explorável no estado puro ou como fonte de outro elemento. 
 
Mistura - Polímeros 
Operação que visa a misturar homogeneamente os componentes da formulação. Pode ocorrer a quente ou a frio. 
 
Moagem - Polímeros 
Variação da granulação. Normalmente é utilizada para a destruição de peças de plástico refugadas, através de 
moinhos de corte. 
 
Modem (MOdulator/DEModulator) - Informática  
Equipamento que transforma os sinais digitais do computador em sinais analógicos modulados, e vice-versa, para 
permitir a sua transmissão por linhas telefônicas. 
 
Modo de controle - Instrumentação 
Resposta do controlador, em amplitude ou velocidade, a uma dada variação de amplitude ou velocidade do desvio 
na entrada. 
 
Módulo (Module) – Petróleo Off-Shore  
São containers (recipientes) grandes nos quais são alojadas as várias unidades de equipamentos tais como: fontes 
de energia, conjuntos de moto-bombas, equipamentos de controle, unidades de reciclagem de despejo, etc., 
instalados em uma plataforma. 
 
Módulo de elasticidade - Metalurgia 
Relação constante entre tensão e deformação na faixa elástica de um material. 
 
Módulo de elasticidade (Young Modulus; Modulus of Elasticity) - Metalurgia 
No regime elástico, coeficiente de proporcionalidade entre a tensão e a deformação percentual. 
 
Módulo de produção (Production module) – Petróleo Off-Shore  
Módulos de uma plataforma de produção (veja plataforma) com a função de, através de separadores, prepararem 
o óleo para transporte por oleodutos. 
 
Módulo de rigidez - Metalurgia 
No regime elástico, coeficiente de proporcionalidade entre a tensão cisalhante e a deformação angular. 
 
Módulos de plataformas (Decks modules) – Petróleo Off-Shore  
São containers tipo caixa de aço onde o equipamento de produção, unidades motrizes, registros e todos os tipos de 
equipamentos e maquinaria são guardados para montagem nas áreas das plataformas de trabalho de uma 
plataforma de produção ao largo. Essas unidades podem pesar até 1.700 toneladas e criam enormes problemas de 
transporte e içamento nas estruturas das plataformas. 
 
Moitão móvel ou corrediço (Travelling block) – Petróleo Off-Shore  
Moitão móvel que contém as polias ligadas ao gancho e acomodam o cabo de içamento, através de cavalete de 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

114 
 

polias para proporcionar meios de içamento ou abaixamento das cargas de tubulações de perfuração ou 
revestimento. 
 
Molde - Metalurgia 
Forma oca, bipartida, cujo interior contém a geometria da peça que se deseja produzir. 
 
Monitor - Instrumentação 
Designação geral para um instrumento ou sistema de instrumentos utilizados para medir ou detectar o estado ou a 
grandeza de uma ou mais variáveis. 
 
Monitor LED - Informática  
Formato de compressão de arquivos sonoros. Um dos primeiros tipos de compressão de áudio com perdas quase 
imperceptíveis ao ouvido humano. 
 
Monitoramento ambiental - Ecologia 
Coleta, para um propósito predeterminado, de medições ou observações sistemáticas e intercomparáveis, em uma 
série espaço temporal, de qualquer variável ou atributo ambiental, que forneça uma visão sinóptica ou uma 
amostra representativa do meio ambiente. 
 
Monobóia (Monobuoy - SBM) – Petróleo Off-Shore  
Sistema flutuante para transferência de petróleo produzido por um campo. Consiste de uma bóia especial ancorada 
com 6 a 8 âncoras para receber amarrado um navio petroleiro, tendo um mangote flutuante para a transferência 
da produção bombeada por uma plataforma. 
 
Monômero - Polímeros 
Molécula simples que dá origem à unidade de repetição (mero) de um polímero. 
O monômero tem que ser pelo menos bifuncional, pois deve ter a capacidade de reagir em pelo menos dois 
pontos, dando origem a cada uma das cadeias macromoleculares do polímero; diferente de mero - ver mero. 
 
Mosaico – Arquitetura e Construção 
Trabalho com pequenos pedaços de vidro, pedras coloridas ou cerâmicas encravadas a base de estuque, betume 
ou cola.  
 
Mostrador compartilhado (Shared display) - Instrumentação 
Parte do dispositivo (usualmente uma tela de vídeo) que permite apresentar ao operador as informações de 
diversas malhas de controle. 
 
Movimento lateral (Sideways movement) – Petróleo Off-Shore 
Deslocamento lateral descrito pelas embarcações de apoio marítimo com grandes recursos de manobra. 
 
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) - Informática  
Em inglês a expressão “LED” significa Light Emitting Diode, em português Diodo Emissor de Luz. Ou seja, um 
componente semicondutor de tamanho reduzido. Uma espécie de chip que converte energia elétrica em luz. Ele é 
constituído por camadas de semicondutores que, dependendo do material utilizado na composição, emite uma 
determinada cor. Como esse processo não o desgasta, o LED não queima, como ocorre com outras lâmpadas. O 
LED permite melhor luminosidade e renderização de cores superior. Em monitores ele melhora em até 45% a 
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representação de nuances de tonalidades, se comparado ao CCFL utilizado na maioria dos monitores LCD. 
 
MP3 Player - Informática  
Aparelho eletrônico capaz de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3. Também pode ser utilizado 
como um dispositivo móvel de armazenamento de dados, geralmente conectados ao computador através de uma 
porta USB. 
 
MP4 Player - Informática  
Aparelho genérico baseado em memória flash, que reproduz arquivos digitais de áudio e vídeo. Similar ao MP3 
Player, porém com a capacidade de reproduzir vídeos. 
 
MP5 Player - Informática  
Aparelhos portáteis capazes de tocar músicas armazenadas em arquivos no formato MP3, executar vídeos em uma 
pequena tela de cristal líquido e gravar vídeo. Também pode funcionar como câmera. É a evolução do MP3 e do 
MP4. 
  
MPEG (Moving Pictures Expert Group) - Informática  
Arquivo utilizado para armazenar animações.  
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Nafta - Polímeros 

Derivado de petróleo utilizado principalmente como matéria-prima da indústria petroquímica na produção de 
eteno e propeno, além de outras frações líquidas, como benzeno, tolueno e xilenos. 
Matéria prima dos monômeros mais importantes da indústria dos polímeros.  
É um derivado do petróleo. 
 
Não atingido (Off-take) – Petróleo Off-Shore  
Terminologia utilizada na operação de perfuração quando é verificada a possibilidade de não se atingir a área de 
interesse. 
 
Navio de apoio a mergulho (Dive support vessel) – Petróleo Off-Shore  
Embarcação especialmente construída para apoio a mergulhos em todas as profundidades e operação de robôs de 
trabalho e inspeção (RCV e ROV). Utiliza o sistema de posicionamento dinâmico (DP). 
 
Navio sonda (Drillship) – Petróleo Off-Shore  
Unidade flutuante, guarnecida com um aparelho de perfuração (armação), que pode se deslocar de um local a 
outro como navio, sendo ancorada na locação de perfuração, ou mantida na posição através de computadores no 
sistema de posicionamento dinâmico. Possuem características especiais nos itens de segurança da 
prospecção/produção devido ao acompanhamento pronunciado às vagas. 
 
Nebulizador - Bombeiros 
Bico especial destinado a realizar o resfriamento de tanques e esferas de armazenamento de gases e derivados de 
petróleo. 
 
Nembro – Arquitetura e Construção 
Plano de alvenaria situado entre dois vãos.  
 
NetBook - Informática  
Veio de encontro às novas tendências tecnológicas, uma delas a conexão à Internet sem fio. Ele remete a um 
Notebook comum, porém com simples funções como ler e-mails, acessar sites de notícias, executar planilhas ou 
textos. Os netbooks não comportam jogos pesados e/ou grande quantidade de imagens/dados. Ele foi idealizado 
principalmente para os executivos durante viagens de trabalho, onde precisam de mobilidade e funcionalidade, 
sem complicação. Ótimo custo-benefício, ele é adequado o suficiente para realizar trabalhos simples. Todos os 
modelos contam com placa wireless.  
 
Nicho – Arquitetura e Construção 
Cavidade na parede reservada aos armários, prateleiras.  
 
Nicho de concretagem 
Volume vazio, moldado na base de concreto, destinado à instalação posterior de chumbador de pré-concretagem 
(conforme a definição dada pela norma ABNT NBR 14827) com uso de argamassa para enchimento. 
 
Nipple de proteção (Brass running nipple) – Petróleo Off-Shore 
É uma peça (ou tampão) utilizada para proteger as roscas do equipamento durante a operação de retirada das 
varetas da bomba embutida. É fabricada em metal não-ferroso (cobre, latão, alumínio, etc.) para evitar faíscas do 
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contato das varetas. 
 
Nitretação - Siderurgia 
Tratamento termoquímico em que se promove enriquecimento superficial com nitrogênio. Utiliza-se para peças 
que necessitam de alta resistência á fadiga de contato, alta resistência ao atrito adesivo e submetidas a cargas 
superficiais baixas. 
É um processo semelhante à cementação, que se faz aquecendo o aço a uma temperatura de 500ºC a 525ºC na 
presença de Nitrogênio. Após algum tempo, obtém-se uma fina camada, extremamente dura, não havendo 
necessidade de se temperar a peça. 
 
Nitrogênio (Nitrogen) – Petróleo Off-Shore 
Gás inerte utilizado para estimulação de poços de petróleo; elemento comumente não metálico que, em forma 
livre, é normalmente um gás diatômico, incolor, inodoro, insípido, insolúvel, inerte, constituindo 78% da atmosfera 
por volume. Nos processos industriais o nitrogênio é utilizado principalmente como atmosfera inerte; no transporte 
de produtos químicos, petróleo e gases, é largamente utilizado para inertização de atmosferas confinadas 
inflamáveis e/ou explosivas para reduzir os riscos de incêndio e/ou explosão, bem como para separar substâncias 
do ar atmosférico que reagem violentamente com o oxigênio nele contido. 
 
Nível – Arquitetura e Construção 
Equipamento que verifica a horizontalidade de um terreno.  
 
Nível de descarga - Bombeiros 
Nível no qual uma parte externa de saída conduz ao exterior. 
 
Nível de fluido (Fluid level) – Petróleo Off-Shore  
É o nível de petróleo no cabeçote do poço, que não é o produtor, ascendente pela coluna de perfuração. 
 
Nível de integridade de segurança - SIL 
Indicador de desempenho do SIS, medido através de sua PFD. 
 
Nivelamento – Arquitetura e Construção 
Regularização do nível de um terreno por meio de aterro ou desaterro.  
 
Nó de içamento (Bowline) – Petróleo Off-Shore 
É um nó muito utilizado para o içamento de equipamento pesado com o cabo livre. A vantagem do nó é que este 
pode ser facilmente desfeito independentemente do peso colocado. 
 
No-Break - Informática  
Fonte de alimentação ininterrupta. Sistema de alimentação elétrico que supre os dispositivos a ele ligados quando 
há interrupção no fornecimento de energia. Normalmente empregado em computadores de mesa 
(Desktop/Workstation). Sua alimentação se dá por meio de uma bateria, que é carregada enquanto a rede elétrica 
funciona corretamente. 
 
Norte de projeto 
É o sentido estabelecido para orientação do projeto, independente do Norte Verdadeiro e do Norte Magnético. 
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Número de identificação (Tag Number ou Tag) 
Conjunto alfa-numérico que identifica a variável, a função, a área de localização e o número sequencial do 
instrumento ou equipamento, relativamente à unidade de processo onde está instalado. 
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Offshore - Petróleo 

Localizado ou operado no mar. 
 
Objeto perdido ou Peixe (Fish) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta ou objeto perdido (inclusive do desprendimento da própria coluna de perfuração) que necessita ser 
pescado antes de se voltar às operações normais. 
 
Obra branca – Arquitetura e Construção 
Trabalho de carpintaria aparente.  
 
Obstrução (Bridge) – Petróleo Off-Shore 
É uma obstrução em um poço devido ao desabamento da formação ou a presença de um “peixe”(ferramenta ou 
sucata perdida no poço). 
 
Óculos de segurança (Safety goggles) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento obrigatório na operação de chumbagem com metal derretido, ou na limpeza de ferrugem, 
desincrustação, etc. 
 
Ocupação - Bombeiros 
Atividades ou uso da edificação. 
 
OHSAS 18001 – Saúde e ocupação 
Norma, elaborada e gerenciada pela BSI Management Systems, que especifica os requisitos de sistemas de gestão 
da saúde e segurança ocupacionais, visando, inclusive, à certificação desses sistemas. 
 
Oitão – Arquitetura e Construção 
Parede lateral de uma construção situada sobre a linha divisória do terreno.  
 
OLED (Organic Light-Emitting Diode) - Informática  
Diodo Orgânico Emissor de Luz. Tecnologia de telas planas muito mais finas, leves e baratas que as atuais telas de 
LCD. A idéia é usar diodos orgânicos, compostos por moléculas de carbono que emitem luz ao receberem uma 
carga elétrica. A vantagem é que ao contrário dos diodos tradicionais, essas moléculas podem ser diretamente 
aplicadas sobre a superfície da tela, usando um método de impressão. Uma das principais características da tela 
orgânica é que ela possui luz própria, dessa forma não necessita de luz de fundo ou luz lateral e ocupam menos 
espaço, dois fatores que tornam a tecnologia muito interessante para uso em computadores de mão e notebooks.  
 
Óleo - Petróleo  
Porção do petróleo existente na fase líquida nas condições originais do reservatório e que permanece líquida nas 
condições de pressão e temperatura de superfície. 
 
Óleo combustível - Petróleo 
Frações mais pesadas da destilação atmosférica do petróleo. Largamente utilizado como combustível industrial em 
caldeiras, fornos, etc. 
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Óleo cru - Petróleo 
Aquele que entra pela primeira vez numa planta de processo. 
 
Óleo cru (Black oil) – Petróleo Off-Shore  
É o óleo recém-saído do poço. 
 
Óleo de folhelho (Shale oil) – Petróleo Off-Shore 
Fluido extraído de um folhelho. 
 
Óleo morto (Dead oil) – Petróleo Off-Shore  
Óleo pesado ou de creosoto, destilado, transparente e venenoso, obtido do alcatrão e constituído por 
hidrocarbonetos, fenóis e outros aromáticos. 
 
Oleoduto submarino (Submarine pipeline) – Petróleo Off-Shore  
É a melhor maneira de se transportar o petróleo de um campo ao largo (offshore), com tubulações de diâmetro 
entre 813 e 864 mm. Essa linha de tubulação é parcialmente embutida no leito com uma proteção de agregado de 
cimento. 
 
Olhal (Padeye) – Petróleo Off-Shore  
Ponto para conexão ou fixação em uma estrutura. 
 
Olho-mágico – Arquitetura e Construção 
O mesmo que vigia; pequeno orifício da porta por onde se espreita o lado de fora. 
 
Oligômero - Polímeros 
Material com peso molecular intermediário entre os materiais de baixo peso molecular e os polímeros; oligômeros 
= poucos meros; o termo oligômero é algumas vezes utilizado como sinônimo de pré-polímero; os oligômeros 
possuem normalmente grau de polimerização entre 5 e 100 - ver grau de polimerização, peso molecular e 
polímero. 
 
Onshore - Petróleo 
Localizado ou operado em terra. 
 
OPEP - Petróleo 
Organização dos países exportadores de petróleo formado pelos países: Argélia, Indonésia, Irã, Iraque, Kuwait, 
Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Venezuela. 
 
Operação com bomba embutida (On the pump) – Petróleo Off-Shore  
É o uso de uma bomba, abaixo do lençol de petróleo, para elevar a pressão baixa do reservatório. 
 
Operação de perfilagem (Log) – Petróleo Off-Shore  
Operação feita com uma ferramenta, ou conjunto delas, descidas no poço para registro de um ou mais perfis. 
 
Operador das tenazes (Tong man) – Petróleo Off-Shore  
Operário do piso da torre que manipula as grandes tenazes, usadas para fazer ou desfazer colunas de perfuração. 
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Operador de Soldagem (Welding Operator) - Soldagem 
Pessoa capacitada e qualificada a operar máquina ou equipamento de soldagem automático ou mecanizado. 
 
Operário inexperiente (Ball weevil) – Petróleo Off-Shore 
Um operário de campo de petróleo sem experiência na rotina. 
 
Operário migrante (Boomer) – Petróleo Off-Shore 
Termo dado a um operário de campo de petróleo que migra de um campo a outro. É também gíria de campo para 
um dispositivo usado para apertar as correntes de um caminhão com um carregamento de tubulações ou outro 
equipamento pesado. 
 
Organismo de Certificação Credenciado - OCC 
Organismo credenciado pelo INMETRO responsável pela emissão dos certificados de conformidade e pelo 
acompanhamento dos produtos certificados (aplicável a motor com tipo de proteção Ex). 
 
Oriel-window – Arquitetura e Construção 
Janela do pavimento superior que ocupa todo o pé-direito do ambiente.  
 
Orientação – Arquitetura e Construção 
Posição da casa em relação aos pontos cardeais.  
 
OS/2 - Informática  
Sistema operativo criado pela IBM para PCs.  
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Padrão SVGA (Super Video Graphics Array) - Informática  

É a evolução natural do VGA. Atualmente, o SVGA é o padrão encontrado em praticamente todas as placas de 
vídeo, pois é capaz de representar várias resoluções, sendo as mais comuns as de 800x600 e 1024x768. Quanto às 
cores, o SVGA suporta praticamente todas as quantidades existentes, inclusive com 32 bits. 
 
P&ID - Process (ou Piping) and Instrumentation Diagram - Fluxograma de engenharia 
São desenhos esquemáticos que mostram o arranjo funcional de todos os sistemas e equipamentos de processo e 
utilidades. 
 
Padrão VGA (Video Graphics Array) - Informática  
Representa a resolução do vídeo e as cores suportadas por um equipamento. O padrão VGA trouxe um grande 
avanço, pois proporcionou imagens com resolução de 640x480 e 256 cores. Posteriormente, o VGA foi 
aperfeiçoado e passou a suportar resoluções de até 800x600 com 16 cores. 
 
Padrões Ambientais - Ecologia 
Estabelece o nível ou grau de qualidade exigido pela legislação ambiental para parâmetros de um determinado 
componente ambiental. Em sentido restrito, padrão é o nível ou grau de qualidade  de um elemento (substância, 
produto ou serviço) que é próprio ou adequado a um determinado propósito. Os padrões são estabelecidos pelas 
autoridades como regra para medidas de quantidade, peso, extensão ou valor dos elementos. Na gestão ambiental, 
são de uso corrente  os padrões de qualidade ambiental e dos componentes do meio ambiente, bem como os 
padrões. 
 
Painel 
Os temas abordados nesse evento não são uniformes. 
Exemplo: um painel sobre a empresa do terceiro milênio com a presença de profissionais de várias áreas para falar 
sobre mudanças no trato com o cliente, condições de trabalho e soluções tecnológicas. 
 
Painel (Panel) - Instrumentação 
É um conjunto de instrumentos montados em estruturas, que abriga a interface do operador com o processo. O 
painel pode consistir de uma ou mais seções, cubículos, consoles ou mesas de operador. 
 
Painel de relés - Instrumentação 
Executor da lógica do SIS composto de relés eletromecânicos normalmente energizados. 
 
Painel local (Local Panel) - Instrumentação 
Painel que não é considerado central ou principal e que contém os instrumentos de controle, indicação e/ou 
segurança de determinado equipamento ou sistema. Em geral deverá ser montado próximo do equipamento ou 
sistema. 
 
Paiol de amarra (Chain locker) – Petróleo Off-Shore  
Nome dado ao compartimento especial localizado abaixo da plataforma do guincho de embarcações de reboque e 
manuseio de âncoras, e nas pernas das unidades, com a finalidade de receber a amarra de âncora. 
 
Palafita – Arquitetura e Construção 
Conjunto de estacas que sustenta a construção acima do solo nas habitações lacustres.  
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Palmtop - Informática  
Também conhecido como PDA ou Handheld, é um computador que literalmente cabe na palma da mão e oferece 
recursos como: agenda eletrônica, acesso à Internet, MP3, câmera digital e rede sem fio embutida. Atualmente 
possuem grande quantidade de memória e softwares para as mais variadas áreas de interesse. 
 
Panamax - Petróleo 
É um tipo de navio com capacidade de transportar entre 55.000 e 70.000 toneladas de petróleo ou derivados e 
atende as restrições de passagem pelo Canal de Panamá. 
 
Paralisação (Shutdown) – Petróleo Off-Shore  
Termo que define a paralisação provisória ou permanente de um poço. 
 
Paralisação do poço (Killing a well) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de se controlar um poço que se encontra fora de controle, ou de se encher de lama o poço inteiro 
para controlar a pressão do reservatório. 
 
Parede corta-fogo - Bombeiros 
Elemento construtivo, com característica de resistência ao fogo, visando separar os riscos de um ambiente a outro. 
 
Parede solteira – Arquitetura e Construção 
Parede que não chega ate o forro.  
 
Parque - Bombeiros 
Área destinada à armazenagem e transferência de produto onde se situam tanques, depósito de bombas de 
transferência. Não se inclui, como regra geral, escritórios e as instalações complementares tais como vestiário, etc. 
 
Parque de estocagem (Tank farm) – Petróleo Off-Shore  
Área de estocagem, consistindo de um grupo de grandes tanques de armazenamento, com suas respectivas 
tubulações coletoras e unidades de bombeamento. 
 
Partido – Arquitetura e Construção 
Opção arquitetônica que atende a fatores como topografia, clima, programa familiar, entre outros aspectos.  
 
Passadiço – Arquitetura e Construção 
Corredor, galeria ou ponte que liga dois setores ou alas de uma construção.  
 
Passagem final (Capping dead) – Petróleo Off-Shore  
Último reforço passado com solda em estruturas emendadas. 
 
Passar marcas 
Atualizar desenho ou documento com base nas marcas efetuadas no documento máster. 
 

Passe de revenimento (Temper Bead) - Siderurgia 
Passe ou camada depositado em condições que permitam a modificação estrutural do passe ou camada anterior e 
de suas zonas afetadas termicamente. 
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Passe de solda (Weld Pass) - Soldagem 
Progressão simples de uma operação de soldagem ou revestimento. O resultado de um passe é um cordão de 
solda. 
 
Passe de solda estreito (Stringer Bead) - Soldagem 
Passe realizado sem movimeno oscilatório apreciável. 
 
Passe de solda oscilante (Weave Bead) - Soldagem 
Passe realizado com oscilação transversal. 
 
Passivação - Metalurgia 
Aderência de uma camada de óxidos na superfície do material, protegendo-o da corrosão. 
 
Passo (Pitch) – Petróleo Off-Shore  
É o ângulo formado entre a pá do hélice e a perpendicular ao eixo. 
 
Pata da âncora (Fluke) – Petróleo Off-Shore  
Parte da âncora que exerce a maior pressão na introdução ao solo. 
 
Patesca (Snatch block) – Petróleo Off-Shore  
Espécie de moitão, roldana para guia com um gorne, tendo um dos lados de apoio da roldana com acesso opcional 
para a entrada de um cabo pelo seu seio e um distorcedor para que tenha liberdade de movimentos. É usada para 
servir de guia em locais onde não haja uma tamanca. 
 
Pátina – Arquitetura e Construção 
Oxidação natural ou artificial que confere a uma peça ou superfície o aspecto envelhecido.  
 
Pavimento - Bombeiros 
Parte de uma edificação situada entre a parte superior do piso acabado e a parte superior do piso imediatamente 
superior, ou entre a parte superior de um piso acabado e o forro acima dele, se não houver outro piso acima. 
 
Pavimento utilizável - Bombeiros  
Será considerado aquele destinado a moradia, reunião ou permanência temporária de pessoas. 
 
PC - Polímeros  
Policarbonato. 
 
PCR ou PHR - Polímeros 
Siglas de “partes por cem partes de resina” ou “parts per hundred of resin”. 
Significam a quantidade em massa de aditivo incoporada na formulação do composto de PVC, em relação a 100 
unidades de massa da resina. 
 
PE - Polímeros 
Polietileno. 
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PEAD - Polímeros 
Polietileno de Alta Densidade. 
 
PEBD - Polímeros 
Polietileno de Baixa Densidade. 
 
PEBDL - Polímeros 
Polietileno Baixa Densidade Linear. 
 
Peça de ferro (Pig iron) – Petróleo Off-Shore  
Gíria de campo para denominar qualquer peça de equipamento da perfuração feita de ferro ou aço. 
 
Peça de teste (Test Piece) - Soldagem 
Peça soldada para qualificação de procedimento de soldagem ou para qualificação de soldadores ou operadores de 
soldagem ou ainda para efeito de teste de produção. 
 
Pé-de-galinha (Spider) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura de sustentação de um eixo propulsor próximo ao hélice. 
 
Peixe ou Objeto perdido (Fish) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta ou objeto perdido (inclusive do desprendimento da própria coluna de perfuração) que necessita ser 
pescado antes de se voltar às operações normais. 
 
Pelicano hidráulico (Shark jaw) – Petróleo Off-Shore 
Tipo de gato usado como boça na desconexão/conexão de âncoras, amarras ou cabos (soquetes) de acionamento 
hidráulico por controle remoto, geralmente alojado em pontos próximos ao rolo de popa avante das guias de 
reboque. 
 
Pelicano manual (Pelican hook) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de gato usado como boça de segurança na desconexão de sistemas em amarras ou cabos, de acionamento 
manual. Pode ser deslocado por todo o convés de uma unidade (embarcação). 
 
Pen Drive - Informática  
Dispositivo de armazenamento removível, dotado de memória flash, com plugue USB tipo A, que permite conexão 
à porta USB de qualquer computador. O nome Pen Drive originou-se a partir dos primeiros modelos, um pouco 
maiores do que os atuais, que se assemelhavam a uma caneta. Oferece muitas vantagens com relação a outros 
dispositivos de armazenamento portáteis, particularmente o disquete. É mais compacto, rápido, tem ampla 
capacidade de armazenamento e é mais resistente, devido à ausência de peças móveis. 
 
Pendente (Pennant wire) – Petróleo Off-Shore  
Cabo de aço conectado a uma âncora ou outra peça (poita) que, tendo na outra extremidade uma bóia, serve para 
facilitar o manuseio da mesma. É também o nome dado a todo cabo, de pequeno comprimento, com sapatilhos ou 
mãos chumbadas nas extremidades, para a união entre outros acessórios de um sistema (de reboque ou manuseio 
de âncoras). 
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Pendente de âncora (Crown pennant) – Petróleo Off-Shore  
Nome dado à seção de cabo de aço, geralmente com 50 metros, conectada por manilha à cruz da âncora (parte 
inferior). 
 
Pendente de segurança (Lizard) – Petróleo Off-Shore  
Pendente de cabo sintético ou de aço com um sapatilho no chicote livre. Usado como uma guia ou para a 
amarração de uma boça. 
 
Pendente do chaser (Chaser pennant) – Petróleo Off-Shore  
Trecho de cabo de aço para suportar os desgastes da movimentação durante a pescaria. 
 
Peneira oscilante (Screen vibrating) – Petróleo Off-Shore  
Duas ou mais telas oscilantes a alta velocidade (movidas por motor elétrico) para limpeza (filtragem) do fluido 
circulante para seu posterior retorno ao poço. 
 
Peneira oscilante (Vibrating screen) – Petróleo Off-Shore 
Unidade usada para remover as aparas da lama circulante no seu regresso do espaço anular do poço. 
 
Penetração da junta (Joint Penetration) - Soldagem 
A profundidade que a solda alcança na junta, desde a sua face, excluindo o reforço. 
 
Penetração da raiz (Root Penetration) - Soldagem 
A profundidade que a solda alcança na raiz da junta. 
 
Penetrômetro (Cone penetrometer) – Petróleo Off-Shore  
Medidor de penetração; instrumento para testar a dureza de sólidos relativamente plásticos; instrumento 
destinado a determinar o poder de penetração do raio-X. 
 
Perfil – Arquitetura e Construção 
Representação gráfica do corte transversal ou horizontal de uma construção.  
 
Perfil (Log) – Petróleo Off-Shore  
Registro contendo uma ou mais curvas que refletem propriedades das rochas que circundam o poço, ou 
características deste (fluido, cimento, revestimento, rocha, etc.).  
 
Perfil acústico – Petróleo Off-Shore 
Termo genérico que engloba todos os registros feitos para medir uma ou mais características, de uma onda 
acústica que se propaga em um poço preenchido por fluido, tais como: tempo de trânsito intervalar, amplitude de 
parte de uma onda acústica, trem de ondas acústicas, tempo de trânsito e amplitude da energia acústica refletida. 
 
Perfil da densidade (Density log) – Petróleo Off-Shore  
Registro da densidade das rochas feito por uma ferramenta composta por uma fonte de raios gama e de um 
detetor protegido dessa fonte que mede os raios gama que se dispersam nas rochas após chocarem-se com os 
elétrons destas. 
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Perfil de cimentação (Cement bond log) – Petróleo Off-Shore  
Registro elétrico da presença de cimento entre a parede do poço e o revestimento e da qualidade de aderência do 
mesmo ao revestimento e à parede do poço. 
 
Perfil de decaimento termal (Thermal delay time log) – Petróleo Off-Shore  
Registro da vazão da captura de nêutrons termais em rochas bombardeadas por uma fonte de nêutrons. Os 
nêutrons capturados pelos elementos presentes nas rochas , particularmente o cloro, emitem raios gama que são 
registrados pelos detetores da ferramenta. É um registro que permite identificar os fluidos que saturam a rocha. 
 
Perfil de diâmetro do poço (Calliper log) – Petróleo Off-Shore  
É o registro do diâmetro do poço. 
 
Perfil de formação física (Physical formation logging) – Petróleo Off-Shore  
Registro feito por ecógrafo que permite delinear a formação física do terreno. 
 
Perfil de imagens da parede do poço (Borehole televiewer) – Petróleo Off-Shore 
Registro que fornece imagens das paredes do poço. Estas imagens são resultado da ativação de um transmissor 
rotativo que emite pulsos localizados de energia acústica de alta frequência que varrem as paredes do poço. As 
imagens são o produto das ondas acústicas refletidas. 
 
Perfil de indução (Induction log) – Petróleo Off-Shore  
Registro da resistividade das rochas e dos fluidos nelas contidos, feitos por uma ferramenta de indução 
eletromagnética. 
 
Perfil de litodensidade (Lithodensity log) – Petróleo Off-Shore  
Registro da densidade total e da seção de absorção fotoelétrica (Pe) das rochas que compõem as paredes do poço 
feito por uma ferramenta composta por uma fonte de raios gama e dois detetores. 
 
Perfil de mergulho (Dip meter) – Petróleo Off-Shore  
Registro elétrico da magnitude do mergulho e da direção das camadas geológicas. 
 
Perfil de microrresistividade (Microresistivity log) – Petróleo Off-Shore  
Registro da resistividade da zona invadida pela lama de perfuração nas paredes do poço feito por uma ferramenta 
com eletrodos presos a um patim que é pressionado contra a parede do poço. 
 
Perfil de nêutrons (Neutron log) – Petróleo Off-Shore  
Registro da concentração de hidrogênio nas rochas que compõem a parede do poço feito por uma ferramenta 
composta por uma fonte de nêutrons e um detetor de nêutrons ou de raios gama. 
 
Perfil de raios gama (Gamma ray log) – Petróleo Off-Shore  
Registro elétrico da radioatividade natural das camadas geológicas. 
 
Perfil de referência sísmica (Vertical seismic profile) – Petróleo Off-Shore  
Registro de traços sísmicos feitos por geofones colocados em uma ferramenta que é ancorada nas paredes do poço 
em profundidades sequenciais. Os geofones registram a energia sonora emitida por uma ou mais fontes localizadas 
na superfície. 
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Perfil de resistividade (Resistivity log) – Petróleo Off-Shore  
Termo genérico para o registro da resistividade das rochas que circundam o poço, feito por diversos tipos de 
ferramentas. 
 
Perfil de ressonância magnética (Nuclear magnetic resonance log) – Petróleo Off-Shore  
Registro dos fluidos móveis dentro da rocha feito com uma ferramenta que produz um campo magnético nas 
rochas, provocando o movimento de precessão nos prótons, que gera uma frequência de rádio então captada. 
 
Perfil elétrico (Electric log) – Petróleo Off-Shore  
Termo genérico utilizado para caracterizar todos os perfis sem especificar o tipo. 
 
Perfil sônico (Sonic log) – Petróleo Off-Shore  
Registro do tempo de trânsito despendido por uma onda compressional para percorrer uma determinada distância 
na rocha que circunda o poço. É feito com uma ferramenta composta por um transmissor e dois receptores. 
 
Perfilagem de âncoras – Petróleo Off-Shore 
Processo de ancoragem onde se usam duas ou mais âncoras enfileiradas (pig-back). 
 
Perfuração (Drilling) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de perfuração de um poço na crosta terrestre para a produção de hidrocarbonetos, vapor ou água. 
Um poço também pode ser perfurado para a obtenção de informações geológicas pelo exame das aparas de 
formação devolvidas à superfície pela lama circulante, ou de testemunhos de rocha obtidos com equipamento 
especial. 
 
Perfuração a cabo (cable tool drilling) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de pulverizar a rocha dura com broca tipo formão para posterior remoção pelo bailer. A perfuração a 
cabo é um método muito lento mais usado para poços artesianos, veja removedor de pastas ou aparas. 
 
Perfuração a cabo (Drilling ou cable tool) – Petróleo Off-Shore  
Método de perfurar um poço com trépano (broca) tipo formão, suspenso por cabo de arame do balancim, para 
pulverizar a formação rochosa e, posteriormente, remover resíduos pela utilização do bailer ou bomba de areia. 
 
Perfuração com broca de diamantes (Diamond drilling) – Petróleo Off-Shore  
Aparelho de perfuração por diamantes. É geralmente utilizado para investigação de depósitos minerais para 
retirada de amostras. Utiliza-se o sistema rotativo porém, as brocas são munidas de diamantes industriais e as 
velocidades de rotação são bem maiores (2.000 a 3.000 rpm) em comparação às usadas para perfuração de um 
poço de petróleo com broca convencional (250 rpm). 
 
Perfuração de percussão (Percussion drilling) – Petróleo Off-Shore  
É um método de perfuração de percussão que utiliza broca tipo formão para pulverizar a rocha. Em conjunto, são 
utilizados martelos de percussão com o sistema rotativo em situações onde a circulação de ar comprimido é 
possível, para estimular o fluido da formação que flui dentro do poço. 
 
Perfuração direcional (Directional drilling) – Petróleo Off-Shore  
É a mudança controlada da direção de um poço do vertical absoluto. Podem ser as seguintes as razões do desvio:  
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a. Impossibilidade de se colocar o canteiro de perfuração sobre a formação indicada - desvia-se o poço e depois 
termina no ponto desejado;  
b. Poderá haver a necessidade de se passar um “peixe” (item perdido) para se continuar o poço vertical ao lado do 
poço original;  
c. Um poço descontrolado ou incendiado poderá ser fechado ou paralisado. Perfura-se direcionalmente um poço à 
distância e cimenta-se o poço descontrolado;  
d. é prática comum perfurar-se direcionalmente até 27, ou mais, poços de produção de uma plataforma fixa no mar 
(jaqueta) a fim de produzir um campo. Tais poços podem desviar de 45º a 60º e os seus pontos de alvos, ficarão 
dentro de um raio de 2 milhas (3,2 km). 
 
Perfuração do poço (Borehole) – Petróleo Off-Shore 
Conjunto de operações para a perfuração de um poço. 
 
Perfuração lateral de revestimento (Perforating) – Petróleo Off-Shore  
É a perfuração do revestimento com pistola. 
 
Perfuração na área produtora (Drilling in) – Petróleo Off-Shore  
Termo usado para denominar a operação de perfuração da formação produtora. 
 
Perfuração química (Chemical perforating) – Petróleo Off-Shore  
É o método de perfuração com o emprego de produtos químicos com a finalidade de impedir o desmoronamento 
da formação, servindo também para equalizar as pressões do poço impedindo o seu descontrole. 
 
Perfuração rotativa (Rotary drilling) – Petróleo Off-Shore  
Todos os poços modernos usam o sistema rotativo, no qual uma broca é girada pela coluna de perfuração, que se 
estende desde a superfície até o fundo do poço. 
 
Perfuração sob pressão (Drilling under pressure) – Petróleo Off-Shore  
É executar operações de perfuração, enquanto é mantido um selo de pressão no cabeçote do poço, para evitar o 
fluxo de líquidos do poço à superfície. 
 
Perfurador a turbina (Turbo drill) – Petróleo Off-Shore  
Turbina situada no fundo de uma coluna de perfuração, acionada pela circulação da lama, para impulsionar a broca 
rotativa sem a rotação da coluna de perfuração pela plataforma giratória. Usada para perfuração de poços 
direcionais. 
 
Perfurador de revestimento (Casing perforator) – Petróleo Off-Shore  
É um dispositivo para fazer perfurações em uma coluna de revestimento no lado oposto a uma zona de petróleo, 
permitindo a produção fluir para dentro do revestimento. 
 
Pergolado – Arquitetura e Construção 
Proteção vazada apoiada em colunas compostas por elementos paralelos; pérgula.  
 
Perigo 1 
Causa potencial de dano à integridade física e saúde, patrimônio, meio ambiente ou perda de produção. 
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Perigo 2 (Hazard) – Petróleo Off-Shore  
Qualquer condição do equipamento de perfuração ou do ambiente que tende a provocar acidentes ou incêndio. 
 
Perlita - Siderurgia 
Microestrutura eutetóide da liga ferro-carbono constituída de ferrita e cementita, com teor global de carbono de 
0,8%. 
 
Perlitização - Siderurgia 
Tratamento térmico de transformação de austenita em perlita. Termo largamente usado em tratamento de ferro 
fundidos. Utiliza-se para peças de ferro fundido que necessitem de maior dureza do que a obtida após a fundição. 
 
Permeabilidade (Permeability) – Petróleo Off-Shore  
É a propriedade de uma formação rochosa porosa permitir o fluxo de um líquido contido nela. 
Perna (Leg) – Petróleo Off-Shore  
Termo genérico para designar as estruturas de sustentação de uma plataforma. 
 
Perna de cachorro (Dogleg) – Petróleo Off-Shore  
Uma curva no poço. 
 
Perna de solda (Fillet Weld Leg) - Soldagem 
Distância mínima da raiz da junta à margem da solda em ângulo. 
 
Pernas da plataforma (Rig legs) – Petróleo Off-Shore  
É o termo empregado para plataformas auto-elevatórias. Nas semi-submersíveis são denominadas colunas. 
 
Pescador (chaser) – Petróleo Off-Shore 
Equipamento utilizado para pescar uma amarra ou cabo de âncora. Pode ser do tipo permanente (fechado), se 
correr pelo comprimento do cabo ou amarra até alcançar a âncora pelo seu manuseio por uma embarcação, ou do 
tipo aberto (uma ou mais patas do tipo garatéia) que, conectado a um pendente e ao cabo de manuseio de um 
rebocador, pode encontrar o cabo ou amarra da âncora da plataforma para recuperá-la. Esse sistema é empregado 
para ganho de tempo ou quando o pendente da bóia de âncora (sistema convencional) parte. 
 
Pescador permanente (Chaser ring) – Petróleo Off-Shore  
Pescador do tipo anel que é colocado ao redor do cabo de âncora. Existem pescadores preparados também para 
amarra. 
 
Pescador permanente (Permanent chaser) – Petróleo Off-Shore  
Pescador fechado que corre ao longo do cabo e/ou amarra da linha de ancoragem de uma unidade operacional. É 
um sistema usado para grandes profundidades por evitar o uso da bóia de âncora. 
 
Pescador simples (j-chaser) – Petróleo Off-Shore  
Pescador para cabos e/ou amarras no formato de um “J”. 
 
Peso específico (Gravity specific) – Petróleo Off-Shore  
É a relação entre o peso do volume de uma substância e o volume correspondente de água a NTP. No caso de um 
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material gasoso o padrão é o ar. 
 
Peso molecular - Polímeros 
O peso molecular de um polímero deve ser tratado em termos de valores médios, isto é, tratado através de um 
cálculo estatístico, numérico ou ponderal, dos pesos moleculares de todas as cadeias macromoleculares que 
formam uma massa polimérica ou um material polimérico; o peso molecular (numérico ou ponderal ou 
viscosimétrico) médio é o produto do grau de polimerização médio correspondente (numérico ou ponderal ou 
viscosimétrico) pelo peso molecular do mero (unidade de repetição) do polímero. A justificativa para haver uma 
dispersão de pesos moleculares é que nas reações de polimerização, que controlam os pesos moleculares, são 
formadas muitas moléculas poliméricas com pesos moleculares diferentes: algumas moléculas crescem mais e 
outras crescem menos. Tal fato, gera uma distribuição de pesos moleculares da amostra polimérica. Mede-se então 
o peso molecular médio da amostra polimérica e não o peso molecular de cada molécula polimérica; principais 
técnicas empregadas para determinar os pesos moleculares médios dos polímeros: Cromatografia de Permeação 
em Gel (GPC), Viscosidade de Soluções Diluídas, Osmometria de Membrana, Osmometria de Pressão de Vapor e 
Espalhamento de Luz; os polímeros de interesse comercial geralmente têm pesos moleculares superiores a 
10.000g/mol ou daltons - ver grau de polimerização e polimerização. Termo recomendado: massa molar) 
 
Pessoa habilitada - Bombeiros 
Pessoa que conheça a localização e o funcionamento dos equipamentos de proteção contra incêndios bem como os 
demais aspectos peculiares da edificação onde presta serviço. 
 
PET - Polímeros  
Politereftalato de etileno. 
 
Petroleiro (Oil tanker) – Petróleo Off-Shore  
Navio para transporte de petróleo e derivados. 
 
Petróleo 
Todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru e condensado. 
 
Petróleo a mostra (Oil show) – Petróleo Off-Shore  
Indicação de um reservatório contendo petróleo, pela sua presença nas aparas que retornam à superfície, ou pelo 
próprio óleo que flui dentro da perfuração de um poço. 
 
Petróleo bruto (Crude oil) – Petróleo Off-Shore  
Petróleo da formação em estado bruto. As propriedades do petróleo bruto dos diferentes campos variam 
consideravelmente dependendo basicamente das condições geológicas da formação de origem. 
 
Petróleo comerciável (Pipeline oil) – Petróleo Off-Shore  
Petróleo suficientemente limpo para ser comercializado. 
 
Petróleo contaminado (Live oil) – Petróleo Off-Shore  
Petróleo que contém gás. 
 
Petróleo contrabando (Hot oil) – Petróleo Off-Shore  
Petróleo produzido em violação aos regulamentos estaduais ou transportado para fora do estado em violação aos 
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regulamentos federais. 
 
Petróleo cru - Petróleo 
Aquele que entra pela primeira vez numa planta de processo. 
 
Petróleo molhado (Cut oil) – Petróleo Off-Shore  
Petróleo que contém água; também chamado de petróleo molhado ou contaminado (wet oil). 
 
Petroquímica - Petróleo 
Técnica da transformação química ou físico-química do petróleo em matéria-prima básica, inclusive para a indústria 
de polímeros. 
 
Petroquímico básico - Petróleo 
Dividem-se em dois grupos: olefinas (eteno ou etileno, propano ou propileno, butenos) e aromáticos (benzenos, 
toluenos, xilenos). São produzidos a partir de diferentes matérias-primas por um processo conhecido como 
craqueamento. 
 
PFD - Process Flow Diagram - Fluxograma de processo 
É uma representação esquemática que mostra as relações entre as fases e necessidades básicas de cada etapa do 
processo. 
 
Phenom (X3 e X4) - Informática  
Os processadores Phenom foram projetados para oferecer super tarefas com ótimo desempenho para aficionados 
em tecnologia. Eficientes, possuem maiores chances de aumentar a produtividade dos usuários. Os processadores 
Phenom X3 (com três núcleos) aperfeiçoam ainda mais o trabalho, aumentando a vantagem entre os 
processadores de dois núcleos. Consequentemente atribui-se as características qualitativas para os quatro núcleos 
dos processadores de modelo Phenom X4. 
 
Piano de válvulas (Manifold) – Petróleo Off-Shore  
Conjunto de válvulas submersas semelhantes às tomadas de carga e descarga de um navio petroleiro (no convés), 
que servem para direcionamento da produção dos vários poços. 
 
Picagem - Tubulação 
O mesmo que ramal de uma linha de tubulação. 
 
Pilastra – Arquitetura e Construção 
Pilar de quatro faces onde uma delas esta anexada a construção.  
 
Pilastra fina (Pin piles) – Petróleo Off-Shore  
Pilastra mais fina (vertical) da estrutura submersa denominada jaqueta. 
 
Pilotis – Arquitetura e Construção 
Conjunto de colunas que sustentam uma construção, deixando o piso térreo com área livre.  
 
Pino torcido (Dutchman) – Petróleo Off-Shore  
Parte de um pino ou parafuso que permanece na posição, após ter sido torcido, bem como parte do pino duplo de 
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união, deixado no conector de caixa após a torcedura. 
 
Pipe-Rack - Tubulação 
Estrutura metálica, de concreto ou mista para suportar linhas de tubulação off-site ou on-site, normalmente com 
alturas superiores a 3,0m. 
 
Pipe-Way ou Tubovia - Tubulação 
Estrutura de concreto, com a forma de dormente, para suportar linhas de tubulação off-site, geralmente com 
alturas não superiores a 0,5m. 
 
Pistola de perfuração lateral (Gun) – Petróleo Off-Shore  
É uma ferramenta (pistola) suspensa por cabo elétrico que serve para furar o revestimento em determinado ponto 
a fim de permitir a passagem para dentro da coluna, de fluido da formação. 
 
Pitting - Corrosão 
Chamamos de pitting ou corrosão alveolar a formação de pequenas cavidades no aço inox que podem chegar a 
perfurar a peça. 
 
Pivotante – Arquitetura e Construção 
Sistema de abertura pelo qual a esquadria gira sobre um ponto fixo.  
 
Placa - Polímeros 
Ver chapa em plásticos e filme em plásticos. 
Placa de cabresteira (Fish plate) – Petróleo Off-Shore  
Diferencia-se da mesma por possuir também olhais salientes para conexão. Veja placa triangular. 
 
Placa de Captura - Informática  
Periférico que transforma o formato de um vídeo de analógico para digital. Pode ser usado para converter fitas VHS 
em DVD, ou em DivX. Pode ser interno ou externo. 
 
Placa de identificação do fabricante - Equipamentos 
Placa, afixada pelo fabricante, contendo os dados característicos do instrumento, o número de série do fabricante, 
modelo e tipo de instrumento. 
 
Placa de Som - Informática  
Componente interno do computador conectado à placa mãe. Possibilita a reprodução de áudio. 
 
Placa de Vídeo ou Placa Gráfica - Informática  
Componente de um computador que envia sinais deste para o monitor, reproduzindo imagens. Normalmente 
possui memória própria, com capacidade medida em bytes. Nos computadores de baixo custo, as placas de vídeo 
estão incorporadas à Placa Mãe, não possuem memória dedicada, e por isso utilizam a memória RAM do sistema, 
ou seja, memória compartilhada.  
 
Placa Mãe - Informática  
Componente interno do microcomputador, localizado dentro do gabinete. É a placa que interliga todos os outros 
componentes do computador.  
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Placa triangular (Monkey face) – Petróleo Off-Shore  
Placa de formato triangular para a união dos pendentes que formam a cabresteira de reboque de uma plataforma. 
 
Planilha de custos e formação de preços - Serviços 
É o documento que deverá ser preenchido e apresentado pelas proponentes, contendo o detalhamento dos custos 
que compõem os preços, passando a fazer parte integrante do contrato, orientando as repactuações e adições ao 
contrato. 
 
Plano de ancoragem (Anchor pattern) – Petróleo Off-Shore 
Plano preestabelecido para ancoragem de uma unidade, de acordo com as restrições no fundo da nova locação. 
 
Plano diretor 
É o conjunto de documentos composto, no seu caso mais geral, de desenhos e memoriais descritivos, contendo 
informações, diretrizes, critérios, decisões, referências históricas e correlatos com o objetivo de estabelecer um 
planejamento da implantação de uma refinaria, de suas futuras ampliações e de suas alternativas operacionais 
dentro de um ou mais cenários futuros. No caso mais simples, o Plano Diretor é o anteprojeto da Planta de Arranjo 
Geral. 
 
Planta chave ou planta índice 
É o desenho representativo de uma determinada área, dividida em blocos de uma forma adequada e ordenada, 
com a finalidade de indexar os diversos desenhos do projeto de detalhamento. 
 
Planta de arranjo 
É o desenho que estabelece a disposição, em planta, eventualmente em cortes, dos equipamentos, ruas, tubovias, 
prédios e acidentes característicos, dentro dos limites de uma área reservada para a construção de uma 
determinada instalação. Como regra geral, esta planta deve ser desenhada na escala 1:500 para as áreas externas, 
e na escala 1:250 para as áreas internas. 
 
Planta de arranjo geral 
São desenhos que estabelecem a disposição em planta das diversas áreas reservadas para as Unidades de Processo, 
Utilidades, Tratamentos e Auxiliares de Processo, Áreas de Armazenamento, Ruas, Tubovias Principais, Prédios e 
todos os demais acidentes relevantes dentro dos limites do terreno reservado para a construção da refinaria. Como 
regra geral, esta planta é desenhada na escala 1:5000. 
 
Planta de desidratação (Dehydration plant) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento destinado a separar a água de outra substância; desumidificador; equipamento utilizado para 
remover hidrogênio e oxigênio de um composto para evitar a formação de água; equipamento utilizado para 
remoção de água quimicamente combinada ou água de hidratação; equipamento desumidificador de gases. 
 
Planta de greides 
É o desenho representativo das diversas áreas da refinaria com indicação dos seus greides de projeto, das curvas de 
nível das áreas não terraplenadas e dos taludes dos desníveis. 
 
Planta de locação 
É o desenho que posiciona uma determinada área, reservada para uma construção, em relação somente às 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

135 
 

construções ou instalações existentes na refinaria que sejam de interesse representar. 
 
Planta de situação 
É o desenho de localização do terreno reservado para construção da Refinaria em relação a construções, vias 
principais de acesso, acidentes ou áreas geográficas existentes nas vizinhanças que, devido a sua importância, 
sejam de interesse representar. 
 
Planta índice geral 
É o desenho representativo de toda a área da refinaria em escala, elaborado com base na Planta de Arranjo Geral, 
dividido em blocos de forma adequada e ordenada. Os blocos devem possuir dimensões compatíveis com as 
escalas das Plantas de Arranjo e seus limites devem coincidir com as linhas de centro das ruas. A área reservada 
para uma Unidade deve, preferencialmente, estar contida em um bloco. Cada área de um bloco corresponde a uma 
Planta de Arranjo. 
 
Plaqueta de identificação do TAG – Equipamentos / Tubulação 
Placa que indica o “tag” e os dados de calibração do instrumento. 
 
Plasticidade - Metalurgia 
Capacidade de um material de se deformar inelasticamente isto é definitivamente. Existem dois tipos de 
deformação a elástica e a plástica. Na deformação elástica, o material retorna as suas dimensões de origem após o 
fim do carregamento, na deformação plástica o material assume novas dimensões. 
 
Plástico 1 - Polímeros 
É um material cujo constituinte fundamental é um polímero, principalmente orgânico e sintético, sólido em sua 
condição final (como produto acabado) e que em alguma fase de sua produção foi transformado em fluído, 
adequado à moldagem por ação de calor e/ou pressão. O plástico, além do(s) polímero(s) de base, pode conter 
vários tipos de aditivos; em relação aos processos tecnológicos os plásticos são divididos em termoplásticos e 
termofixos (ou termorrígidos); em função da qualidade da aplicação em que são empregados, os plásticos podem 
ser separados em plásticos convencionais, especiais e de engenharia; os plásticos de engenharia podem ser 
reforçados com fibras de vidro ou com outros reforços fibrosos; em função de sua natureza química e/ou de seus 
aditivos, os plásticos podem ser rígidos, semiflexíveis ou semi-rígidos, e flexíveis; os plásticos podem ser 
ligeiramente expandidos formando os plásticos expandidos estruturais ou podem se transformar, por grande 
expansão, em plásticos expansíveis ou espumas – plásticos fabricados na forma celular por processos térmicos e/ou 
químicos e/ou mecânicos, e que possuem densidade entre 0,03 a 0,3 g/cm3 
(exemplo: isopor, nome comercial da espuma de poliestireno) - ver aditivos, polímero, termoplásticos e termofixos. 
 
Plástico 2 - Polímeros 
Uma subdivisão dos polímeros. Trata-se de uma classe de materiais que apresentam grande facilidade de assumir 
qualquer formato. São geralmente sintéticos, apresentando moléculas de grande tamanho a base de carbono. 
Apresentam grande variedade de propriedades mecânicas e físicas. 
 
Plástico de engenharia - Polímeros  
Ver polímero de engenharia. 
 
Plastificação - Polímeros 
1. Em formulação de polímeros, consiste na adição de agentes plastificantes a ele, com o objetivo de torná-lo 
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flexível.  
2. Na transformação de polímeros envolvendo sua fusão (extrusão, injeção...) é o processo de fusão de um plástico 
através de introdução de calor, de forma direta ou por atrito interno. 
 
Plastificante - Polímeros 
Aditivo que tem por objetivo tornar o polímero mais flexível. Usado principalmente para formulações de PVC e 
borracha. 
 
Plataforma (Platform) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura ao largo (offshore) para produção de petróleo, pré-refino ou preparo do petróleo bruto para transporte, 
composta de jaqueta (estrutura submersa) e módulos. 
 
Plataforma auto-elevatória (Jack-up - rig) – Petróleo Off-Shore  
É uma plataforma de perfuração ao largo (offshore), com casco flutuante, munida de pernas retráteis, que podem 
ser abaixadas ao leito do mar para elevar a estrutura do casco acima do nível da água. Essas unidades são 
adequadas para profundidades de até 107 metros, aproximadamente. 
 
Plataforma auto-elevatória (Self-elevating platform) – Petróleo Off-Shore 
Trata-se de uma plataforma ao largo apoiada em uma estrutura de pernas (colunas) sobre flutuadores (geralmente 
dois) com tanques de lastro, usada para a perfuração ou produção de petróleo, podendo ser amarrada ou usar 
posicionamento dinâmico. 
 
Plataforma bate-estacas (Stabbing board) – Petróleo Off-Shore  
Plataforma provisória, colocada na torre a 9,0 m acima do piso, para permitir ao operário da torre manipular seções 
de tubulação de revestimento, durante a colocação da coluna. 
 
Plataforma continental (Continental shelf) – Petróleo Off-Shore  
Província fisiográfica da Margem Continental que pode ser considerada como um prolongamento do 
continente, possuindo uma configuração razoavelmente plana, suavemente inclinada mar adentro (gradientes 
batimétricos inferiores a 1:1.000). Seu limite externo é a quebra da plataforma (comumente em torno de 200 m de 
profundidade), a partir de onde começa o Talude Continental.  
Obs.: Se usado com conotação jurídica, o termo “Plataforma Continental” pode englobar outras províncias da 
Margem Continental (ou parte destas). 
 
Plataforma de carregamento - Bombeiros 
Local onde são carregados a granel caminhões ou vagões tanque. 
 
Plataforma de empilhamento (Monkey board) – Petróleo Off-Shore  
É uma plataforma usada pelo operário da torre, a aproximadamente 27 m acima do piso da torre, para manipular o 
empilhamento do estoque de tubulações, quando retirando ou colocando uma coluna de perfuração. 
 
Plataforma de manuseio (Double board) – Petróleo Off-Shore  
Plataforma colocada na torre para permitir ao operário da mesma manipular as tubulações de reserva. 
 
Plataforma de perfuração (Rig) – Petróleo Off-Shore  
É todo o conjunto (instalação) destinado à perfuração de um poço de petróleo. 
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Plataforma fixa (Fixed platform) – Petróleo Off-Shore  
Plataforma geralmente posicionada em profundidade de até 100 m (aproximadamente), empregada em sua maior 
parte na produção. 
 
Plataforma giratória (Rotary table) – Petróleo Off-Shore  
Plataforma giratória situada no centro do piso da torre. Sua função é a de sustentar o peso de qualquer tubulação 
ou revestimento colocado na perfuração, proporcionando também movimento giratório (ou relativo) à esta coluna, 
através do conjunto de ligação da coluna de perfuração ao tornel. 
 
Plataforma modular (Modular rig) – Petróleo Off-Shore  
Módulos de produção colocados sobre uma estrutura submersa, chamada de jaqueta, compondo uma plataforma 
fixa. 
 
Plataforma oscilante (Compliant platform) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura em forma de estrela, presa em uma suspensão cardam, que lhe permite movimentos oscilatórios. 
 
Plataforma provisória (Board) – Petróleo Off-Shore 
É uma plataforma montada num guindaste na altura de aproximadamente 27 metros acima do piso para facilitar o 
manuseio de tubulações de perfuração para dentro e fora do poço. 
 
Plataformas de trabalho (Decks) – Petróleo Off-Shore  
Plataforma de trabalho apoiada pelos macacos de uma estrutura ao largo. 
 
Platô de produção (Production plateau) – Petróleo Off-Shore  
Área de abrangência dos poços direcionais de uma plataforma de produção (cerca de 3,2 Km de diâmetro). 
 
Plug & Play (PnP) - Informática  
Tecnologia criada para fazer com que o computador reconheça e configure automaticamente qualquer dispositivo 
que seja instalado, facilitando a expansão segura dos computadores e eliminando a configuração manual. Significa 
“Ligar e Usar”. 
 
PMMA - Polímeros  
Polimetalmetacrilato (Acrílico). 
 
P-number – Metalurgia / Soldagem 
Agrupamento de materiais de base para soldagem baseado em sua soldabilidade conforme definido pelo código 
ASME BPVC Section IX. 
 
Poça de fusão (Molten Weld Pool) - Soldagem 
Zona em fusão, a cada instante, durante a soldagem. 
 
Poço (Moon pool) – Petróleo Off-Shore  
É a abertura no centro de uma plataforma destinada à manobra de equipamentos pesados que são arriados no 
mar, como por exemplo o sistema de segurança contra estouros (BOP - blow-out preventer). 
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Poço abandonado – Petróleo Off-Shore 
Poço que deixou de proporcionar uma produção economicamente viável. 
 
Poço adormecido (Quiet well) – Petróleo Off-Shore  
Local de previsão errada (ou não confirmada) da existência de hidrocarbonetos, em virtude do estudo de fundo. 
 
Poço ativo – Petróleo Off-Shore 
Poço que foi explorado e está produzindo. 
 
Poço cheio (Filling the hole) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de bombear lama para manter o poço cheio quando uma formação “ladra” está roubando o fluido. 
 
Poço cru (Open hole) – Petróleo Off-Shore  
É a parte perfurada de um poço sem revestimento. 
 
Poço de afastamento (Step out well) – Petróleo Off-Shore  
Poço perfurado, afastado da área de descoberta, para avaliar a extensão da área do reservatório. 
 
Poço de exploração além campo (Out step well) – Petróleo Off-Shore  
É um poço perfurado para explorar a possível ampliação de um campo produtor, além da área comprovada. 
 
Poço de explotação (Exploitacion well) – Petróleo Off-Shore  
É um poço perfurado para explorar o potencial de um campo de petróleo. Um número determinado desses poços é 
perfurado após a descoberta do campo. 
 
Poço de gás (Gas well) – Petróleo Off-Shore  
Poço que produz gás bruto natural. 
 
Poço de operação barata (Poor boy) – Petróleo Off-Shore  
Operação ou ferramenta feita ao menor custo, em vez de sofisticados equipamentos ou serviços disponíveis. 
 
Poço de pleno diâmetro (Full hole) – Petróleo Off-Shore  
É um poço perfurado no maior diâmetro predeterminado. 
 
Poço descontrolado (Gusher) – Petróleo Off-Shore  
É o caso de um poço fluir descontroladamente. 
 
Poço desviado (Crooked hole) – Petróleo Off-Shore  
Perfuração de poço que é inadvertidamente desviada ou perfurada em espiral ou torto. 
 
Poço desviado (Deviated well) – Petróleo Off-Shore  
Perfuração direcional em local que não era o determinado para desvio na formação ou de poço. 
 
Poço em águas profundas (Deep well) – Petróleo Off-Shore  
Poço em profundidade superior a 400 m onde já é inviabilizada a ancoragem convencional das plataformas 
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semisubmersíveis. 
 
Poço não produtivo (Dry hole) – Petróleo Off-Shore  
Poço não produtivo, também conhecido como duster (poeirento). 
 
Poço pobre (Stripper) – Petróleo Off-Shore  
Poço que só produz pouca quantidade de petróleo. 
 
Poço produtor (Flow well) – Petróleo Off-Shore  
Poço que produz petróleo ou gás sem elevação artificial (pressão natural de vazão). 
 
Poço rentável (Commercial well) – Petróleo Off-Shore  
Poço com produção economicamente viável. 
 
Poço satélite (Satellite well) – Petróleo Off-Shore  
Um dos poços perfurados direcionalmente pela plataforma fixa (diâmetro de aproximadamente 3,2 Km). 
 
Poço seco (dry hole) – Petróleo Off-Shore  
Poço não produtivo, também conhecido como poeirento (duster). 
 
Poço vertical (Vertical well) – Petróleo Off-Shore  
Poço perfurado mantendo o vertical absoluto. 
 
Poços de visita (PV) - SABESP 
Estruturas complementares do sistema de esgotamento construído em trechos estratégicos da rede, permitindo 
sua inspeção e limpeza. 
 
Polia de medição (Measuring sheave) – Petróleo Off-Shore  
É a polia de medição que mede a distância (em pés) penetrada pela coluna de perfuração no poço. 
 
Polietileno - Polímeros 
Produto petroquímico utilizado na produção de tonéis, vasos, embalagens para filmes, plásticos para embrulhar 
roupas e materiais de pequeno peso. 
 
Polimento sanitário – Tubulação / Equipamentos 
É o padrão de acabamento com rugosidade inferior a 1,0 micron que se aplica aos aços inox para uso em serviços 
chamados sanitários. Aplicações em instalações farmacêuticas, de alimentos e de bebidas. 
 
Polimerização 1 - Polímeros 
É a síntese de um polímero; a polimerização é o conjunto das reações que provocam a união de pequenas 
moléculas, por ligação covalente, para a formação das muitas cadeias macromoleculares que compõem um 
material polimérico; a polimerização consiste em reagir um ou mais monômeros para a obtenção de polímeros; em 
relação ao número de meros das cadeias poliméricas do polímero sintético, as polimerizações podem ser: 
homopolimerização, que é a polimerização onde as cadeias poliméricas do polímero sintetizado são constituídas 
por um único tipo de mero e, copolimerização, que é o termo geral para a polimerização onde as cadeias 
poliméricas do copolímero sintetizado são constituídas por dois ou mais tipos de meros; quanto ao método de 
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preparação as polimerizações se dividem em poliadição e policondensação. As poliadições são polimerizações não 
acompanhadas da formação de subprodutos, e que, quando convencionais, são polimerizações com mecanismos 
de reações em cadeia, subdivididas em: polimerizações em cadeia via radicais livres, polimerizações em cadeia 
iônicas (catiônicas, aniônicas comuns e aniônicas via polímeros vivos) e as polimerizações em cadeia 
estereoespecíficas por complexos de coordenação, onde se destacam as polimerizações em cadeia tipo 
Ziegler-Natta. 
Os principais polímeros de adição (obtidos em polimerizações em cadeia) são: polietilenos, polipropileno, 
poliestireno, poli (cloreto de vinila), poli (metacrilato de metila), etc. As policondensações convencionais são 
polimerizações acompanhadas da formação de subprodutos, com mecanismos de reações em etapas. Os principais 
polímeros de condensação (obtidos em policondensações convencionais) são: náilons, poliésteres, resinas 
fenólicas, resina melamina-formaldeído, resina uréia-formaldeído, etc; em relação ao meio físico em que são 
realizadas, as polimerizações podem ser separadas em polimerização em massa, em solução, em suspensão e em 
emulsão - ver polímero. 
 
Polimerização 2 - Polímeros 
Reação química onde as moléculas de monômero são alteradas de forma a permitir seu encadeamento umas nas 
outras, formando o polímero, cuja molécula consiste na repetição de certo número de moléculas desse monômero. 
 
Polímero 1 - Polímeros 
Material orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, de alto peso molecular, formados por muitas 
macromoléculas, sendo que cada uma destas macromoléculas deve possuir uma estrutura interna onde há a 
repetição de pequenas unidades chamadas meros (unidades de repetição); o termo polímeros vem de: poli = 
muitas e meros = partes, unidades de repetição; o termo polímero é massivo, sendo utilizado para designar o 
material cuja composição é baseada em um conjunto de cadeias poliméricas, e cada uma das muitas cadeias 
poliméricas que formam o polímero é uma macromolécula formada por união de moléculas simples ligadas por 
covalência; os polímeros de interesse comercial geralmente têm pesos moleculares médios superiores a 
10.000g/mol, sendo que para os polímeros com muito alto peso molecular (acima de 100.000g/mol) algumas vezes 
adota-se a designação alto polímero; em relação ao tipo de cadeia polimérica, pode-se ter polímeros de cadeia 
carbônica, onde só existem átomos de carbono na cadeia molecular principal ou eixo ou espinha dorsal do 
polímero, e polímeros de cadeia heterogênea (ou heteropolímeros), onde a cadeia molecular principal do polímero 
contém átomos diferentes de carbono, que também pode estar na cadeia principal do polímero; polímeros naturais 
orgânicos: borracha natural, madeira, algodão, etc.; polímeros naturais inorgânicos: diamante, grafite, vidro, etc.; 
polímeros artificiais, que são polímeros orgânicos naturais modificados: acetato de celulose, nitrato de celulose, 
acetatobutirato de celulose, carboximetil celulose, etc.; polímeros sintéticos orgânicos: polietilenos, polipropileno, 
PVC, poliestireno, náilons, poliésteres, etc.; polímeros sintéticos inorgânicos: ácido polifosfórico, poli (cloreto de 
fosfonitrila), etc.; não sendo acrescentada nenhuma característica ao polímero, normalmente admite-se que o 
polímero seja orgânico e sintético; os polímeros, quanto ao arranjo espacial tridimensional das cadeias poliméricas 
podem ser: amorfos (com arranjo desordenado das moléculas poliméricas) ou parcialmente cristalinos (arranjos 
onde existem regiões ordenadas, sendo que a fração dessas regiões ordenadas, em relação ao material todo, 
caracteriza o grau de cristalinidade do polímero); os polímeros, como matérias-primas na forma de pós, grânulos, 
dispersões ou fardos (borrachas), são transformados e utilizados em produtos finais como plásticos, borrachas, 
fibras, espumas, revestimentos, tintas e adesivos; os polímeros, em função do seu consumo e da qualidade de suas 
aplicações, podem ser: convencionais (ou de grande consumo) e não convencionais, onde se enquadram os 
polímeros de engenharia, os polímeros reforçados, os polímeros para uso em altas temperaturas, os polímeros 
condutores, os cristais líquidos poliméricos ou polímeros líquidos cristalinos, os polímeros barreira e outros 
polímeros especiais; ver borracha, peso molecular e plástico. 
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Polímero 2 - Polímeros 
Substância que é formada por cadeias moleculares longas, formadas a partir da repetição de uma molécula menor 
básica, chamada mero. 
 
Polímero de engenharia - Polímeros 
Classe de polímeros de alto desempenho, que competem diretamente com os metais. Seu custo varia de médio a 
alto. Exemplos: nylon, policarbonato, resinas ABS, etc. 
 
Polipropileno - Polímeros 
Produto petroquímico com aplicações semelhantes às do polietileno de alta densidade: filmes, caixas para bebidas, 
embalagens, etc. 
 
Poluição - Ecologia 
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 
 
POM - Polímeros 
Polioximetileno ou Poliacetal 
 
Pontear - Soldagem 
Ato de soldar e manter fixas uma ou mais peças em um equipamento, estrutura para uso temporário no manuseio, 
movimentação, transporte do equipamento, da estrutura ou ainda em peças pré-montadas. 
 
Ponto de anilina – Petróleo Off-Shore 
Trata-se de método de análise. 
 
Ponto de avaliação de rendimento (Yeld point) – Petróleo Off-Shore  
Avaliação gráfica onde é observado o rendimento do poço. 
 
Ponto de controle/ajuste (Set Point) - Instrumentação 
O valor desejado da variável controlada. 
 
Ponto de imobilização - Polímeros 
Instante em que o polímero fundido num canal se resfria abaixo de certa temperatura, tendo seu escoamento 
interrompido. 
 
Ponto de injeção - Polímeros 
Região da superfície da cavidade por onde será introduzido o plástico fundido. 
 
Ponto de revestimento (Casing point) – Petróleo Off-Shore  
Refere-se ao ponto do revestimento pelo qual é executada a cimentação através de perfurações existentes na 
coluna. 
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Ponto de teste (Test Point) - Instrumentação 
Tomada de conexão do sensor ao processo onde normalmente se instala um instrumento em caráter temporário 
ou intermitente para medição de uma variável de processo. 
 
Ponto final de ebulição (Final boiling point) – Petróleo Off-Shore  
Último estágio da ebulição de um produto em refino. 
 
População tradicional - Ecologia 
População vivendo há pelo menos duas gerações em um determinado ecossistema, em estreita  relação com o 
ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução   sociocultural, por meio de 
atividades de baixo impacto ambiental. 
 
Porosidade (Porosity) – Petróleo Off-Shore  
Percentual do volume total de uma rocha ou solo que é ocupado por espaços vazios, isolados ou conectados. 
 
Porta “V” (V Door) – Petróleo Off-Shore  
Abertura da estrutura da torre ao nível do piso para arrastar seções de tubulações ou revestimento da prateleira, 
que se encontra fora, para a lateral da torre. 
 
Porta-eletrodo (Electrode Holder) - Soldagem 
Dispositivo usado para prender mecanicamente o eletrodo e transmitir a corrente elétrica. 
 
Portaló (Banksman) – Petróleo Off-Shore 
Pessoa que auxilia o guindasteiro na movimentação de carga quando este tem dificuldade de visualizar locais. 
 
Porta-tenaz  (Back-up man) – Petróleo Off-Shore 
Elemento da equipe de perfuração que segura as tenazes (sistema de fixação de tubos por garras) para evitar que 
uma seção de tubulação gire, enquanto outra seção está sendo nela aparafusada ou desaparafusada. 
 
Pós-aquecimento (Post-Heating) - Soldagem 
Aplicação de calor na junta soldada, brasada ou cortada imediatamente após a soldagem, de brasagem ou de corte. 
 
Posição horizontal (Horizontal Position) - Soldagem 
Em soldas em ângulo, posição na qual a soldagem é executada na parte superior de uma superfície 
aproximadamente horizontal e contra uma superfície aproximadamente verticalem soldas em chanfro, posição de 
soldagem na qual o eixo da solda está num plano aproximadamente horizontal e a face da solda fica num plano 
aproximadamente vertical. 
 
Posição plana (Flat Position) - Soldagem 
Posição de soldagem na qual a face da solda fica em um plano aproximadamente horizontal, sendo usada para 
soldar a parte superior da junta. 
 
Posição sobre-cabeça (Overhead Position) - Soldagem 
Posição na qual a soldagem é executada pelo lado inferior da junta. 
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Posição vertical (Vertical Position) - Soldagem 
Posição de soldagem na qual o eixo da solda está em um plano aproximadamente vertical. 
 
Posicionamento acústico – Petróleo Off-Shore 
Tipo de posicionamento utilizado para identificar um poço ou locação no fundo do mar. Utiliza transponders 
posicionados próximos à cabeça do poço. A localização é determinada pela utilização de ondas acústicas (Doppler, 
sonar). 
 
Posicionamento inclinado (Slant rig) – Petróleo Off-Shore  
Posicionamento de uma plataforma auto-elevatória em terreno acidentado onde as pernas não tocam o fundo por 
igual. 
 
Posicionamento passivo (Passive positioning) – Petróleo Off-Shore  
Estado em que se encontra o comando de perfuração, por ocasião de algum colapso existente na formação, 
exigindo do sondador extremo cuidado com a manobra. 
 
Poste do balancim (Sampson post) – Petróleo Off-Shore  
Poste vertical que sustenta o balancim. 
 
Posto de proteção (Headache post) – Petróleo Off-Shore  
É uma viga (ou poste) no piso da torre de perfuração a cabo, que evita a queda da viga oscilante (balancim) quando 
a vareta pitman é desconectada da manivela motriz. Veja biela motriz do balancim. 
 
Posto de serviço – Bombeiros 
Local onde se localizam tanques de combustíveis e bombas de distribuição. 
 
Posto de serviço - Serviços 
É a unidade de medida da prestação de serviços, caracterizado pelo período durante o qual o posto deverá ser 
guarnecido por pessoas qualificadas para o desempenho das tarefas. 
 
Potência de rotação (Power swivel) – Petróleo Off-Shore  
Potência na mesa de rotação. 
 
Potência efetiva (Brake horse Power) – Petróleo Off-Shore  
O valor representa somente a saída do motor principal e não deve incluir a potência de saída de qualquer outra 
máquina de bordo. É a saída A da norma DIN 6270. 
 
Potência instalada (Installated Horse Power  - IHP) – Petróleo Off-Shore  
Corresponde ao somatório das potências dos motores instalados a bordo. Muito utilizada pelos armadores para 
impressionarem aos afretadores. 
 
Potencial de corrosão (Corrosion ratio) – Petróleo Off-Shore  
Velocidade de atuação da eletrólise em estruturas sem a proteção catódica. 
 
PP - Polímeros 
Polipropileno. 
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PPM - Polímeros 
Partes por milhão, para representar uma concentração muito baixa de um componente ou impureza em função da 
concentração do componente principal de uma formulação ou de um material. 
 
Prateleira (Casing rack) – Petróleo Off-Shore  
É uma prateleira feita de tubos de aço e localizada fora do piso da torre de perfuração onde são estocadas as 
seções de tubulação antes de sua colocação no poço. 
 
Prateleira (Finger) – Petróleo Off-Shore  
É uma prateleira ou tubulação colocada na torre, a 27 m do piso, para estocar tubulações já unidas, durante a 
retirada ou colocação das colunas de perfuração ou revestimento. 
 
Prateleira de estocagem de tubulações (Pipe rack) – Petróleo Off-Shore  
Prateleira fora do piso da torre sobre a qual as tubulações de perfuração ou de revestimento são estocadas. 
 
Preaquecimento (Preheating) - Soldagem 
Aplicação de calor ao metal de base imediatamente antes da operação de soldagem ou corte. 
 
Preaquecimento localizado (Local Preheating) - Soldagem 
Preaquecimento de uma região específica de um equipamento ou de uma estrutura. 
 
Pré-carga (Pre-loading) – Petróleo Off-Shore  
Teste de apoio no fundo de uma plataforma autoelevatória (PA) em nova locação. 
 
Pré-fabricados – Arquitetura e Construção 
Elementos moldados ou produzidos fora da obra e depois instalados.  
 
Pré-forma - Polímeros  
Semi-manufaturado de plástico específico para operações posteriores de moldagem por sopro. 
 
Preservação – Tubulação / Equipamentos 
Aplicação de medidas protetoras adequadas a fim de impedir corrosão, deterioração, contaminação, danos físicos e 
mecânicos, resultantes da exposição dos materiais, equipamentos e instrumentos aos diversos agentes agressivos, 
durante manuseio, embalagem, transporte, recebimento, armazenamento, montagem e hibernação. 
 
Preservação - Ecologia 
Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam a proteção a longo prazo das espécies, habitats e 
ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. 
 
Pressão da formação (Formation pressure) – Petróleo Off-Shore  
É a pressão no fundo de um poço quando o mesmo é fechado no cabeçote. 
 
Pressão de paralisação (Close in pressure) – Petróleo Off-Shore  
É a pressão no cabeçote de um poço que provoca o fechamento de todas as válvulas de produção. 
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Pressão de rocha (Rock pressure) – Petróleo Off-Shore  
Pressão natural do fluido que preenche os espaços porosos de uma rocha exercida principalmente pela massa 
sólida sobrejacente ao ponto considerado. 
 
Pressão diferencial (Differential pressure) – Petróleo Off-Shore  
É a diferença entre a pressão existente no fundo do poço, devido à coluna de fluido do mesmo, e a pressão em 
movimento no fluido do poço, dos fluidos da formação. 
 
Pressão diferencial do fundo do poço (Bottom hole differential pressure) – Petróleo Off-Shore  
Em alguns poços, tais como os dos grandes campos de petróleo do Oriente Médio, as pressões diferenciais do 
fundo do poço podem atingir de 280 a 350 kgf/cm2 ou mais. Já em outras áreas, as pressões podem ser 
insignificantes. 
 
Pressão do reservatório (Reservoir pressure) – Petróleo Off-Shore  
Pressão natural do reservatório que pode ser ou não suficiente para que o fluido armazenado na formação possa 
fluir por um poço até a superfície. 
 
Pressão do revestimento (Casing pressure) – Petróleo Off-Shore  
Pressão de gás que se cria entre uma coluna de revestimento e uma coluna de tubulação. 
 
Pressão máxima de trabalho admissível – PMTA 
É o maior valor de pressão compatível com o código de projeto, a resistência dos materiais utilizados, as dimensões 
do equipamento e seus parâmetros operacionais. 
 
Preventor anular de explosão – Petróleo Off-Shore 
Válvula anular que bloqueia automaticamente o retorno da pressão da formação. 
 
Previsão dos períodos críticos critical periods forecasting – Petróleo Off-Shore  
Previsão feita para se evitar a subida brusca de pressões de gases venenosos e inflamáveis da formação. 
 
Proa lançada (Raked bow) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de proa projetada acima da linha d’água utilizada por algumas embarcações de apoio marítimo. 
 
Probabilidade de falha na demanda - PFD - Instrumentação 
Probabilidade de uma malha de segurança falhar em resposta a uma demanda. 
 
Procedimento da executante 
Documento, emitido pela firma executante dos serviços, que define os parâmetros e as condições de execução de 
determinados serviços de construção (recebimento, armazenamento, montagem, calibração, teste, preservação). 
 
Procedimento de execução – Projetos / Construção 
Documento emitido pela empresa executante dos serviços que define os parâmetros e as suas condições de 
execução. 
 
Procedimento de soldagem (Welding Procedure) - Soldagem 
Documento descrevendo todos os parâmetros e as condições da operação de soldagem. 
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Procedimentos operacionais alternativos – Operação / Manutenção 
São operações não-rotineiras que utilizam recursos externos ao processo, tais como: bombas portáteis e linhas 
flexíveis. 
 
Procedimentos operacionais normais – Operação / Manutenção 
São operações rotineiras que utilizam apenas os recursos operacionais, tais como: manobras, alinhamento do 
sistema e “by pass”. 
 
Processador - Informática  
Componente interno do computador, responsável pelo processamento de dados e instruções. É conectado à Placa 
Mãe. 
 
Processador AMD Athlon - Informática  
O AMD Athlon é o primeiro processador de 64 bits para PC compatível com o Windows. Entre suas tecnologias 
destacam-se: Arquitetura AMD64 que dobra a quantidade de registradores do processador e aumenta 
drasticamente a capacidade de endereçamento da memória do sistema; Maior suporte a instruções multimídia, 
incluindo as tecnologias 3DNow! Professional e SSE2/3; Barramento de sistema de até 2000 MHz usando a 
tecnologia HyperTransport, com largura de banda total do processador ao sistema de até 14,4 GB/s; execução 
nativa de software de 32 bits com alta performance, ao mesmo tempo suportando uma migração tranquila para 
software de 64 bits. (Fonte: AMD) 
 
Processador Celeron - Informática  
Os sistemas baseados no processador Celeron são ideais para a computação diária, seja em casa, na sala de aula ou 
no escritório. O Execute Disable Bit, um recurso integrado de segurança, ajuda a proteger os programas e arquivos 
contra vírus, worms e outras ameaças. O processador Celeron também contém a arquitetura Intel 64, que permite 
o acesso a quantidades maiores de memória, quando utilizados o hardware e o software adequados com suporte 
para 64 bits. Um barramento frontal mais veloz agiliza o acesso entre o núcleo do processador e os seus dados, 
para melhorar a experiência em computação. (Fonte: Intel) 
 
Processador Pentium - Informática  
É a quinta geração de microprocessadores lançada pela Intel em março de 1993. A Intel é a maior fabricante de 
chips do mundo, e responsável pela criação dos chips da família X86, que equiparam os micros XT, ATs 286, 386 e 
486. Este microprocessador é muito mais potente que seus antecessores e tem versões nas velocidades de 60 MHz 
a 200 MHz. (Fonte: Intel) 
 
Processador Pentium D - Informática  
O processador Pentium D é a versão de dois núcleos do Pentium 4. Foi o primeiro processador a anunciar o CPU 
multicore para computadores desktop. 
 
Processador Pentium II - Informática  
Processador criado pela Intel, que reúne a potência do Pentium Pro com a tecnologia MMX, resultando num 
melhor desempenho dos softwares. Disponível para a execução de aplicativos em sistemas operacionais 
avançados, como Windows e 98, Windows NT e UNIX. Foram criadas novas instruções poderosas para a 
manipulação de áudio, vídeo com animação, aprimoramento de cores e dados gráficos mais eficazes, 
proporcionando o que há de melhor em recursos de comunicação e mídia. Trabalha com velocidade de 233 MHz a 
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400 MHz. (Fonte: Intel) 
 
Processador Pentium III - Informática  
O processador Intel Pentium III tem desempenho sólido para empresas pequenas e desktops de consumidor. Atinge 
o trabalho do mundo atual usando sua versatilidade e compatibilidade para gerenciar uma faixa extensa de 
aplicativos no ambiente e-Business ou e-Home. Servidores de nível inicial baseados no processador Pentium III com 
Cache L2 de 512K suportam até 6 GB de memória. Escolha excelente para blades de servidores de processador 
único e duplo, servidores compactos e ambientes com limitações de espaço e potência. (Fonte: Intel)  
 
Processador Pentium IV - Informática  
Ultrapassando a marca dos 3 GHz, o processador Intel Pentium 4 de 3.06 GHz oferece níveis mais altos de 
desempenho, criatividade e produtividade. Construído com a tecnologia Intel de 0.13-micron, o processador 
Pentium 4 oferece aumento significativo no desempenho do uso doméstico, de soluções de negócios e em todas as 
suas necessidades de processamento. O mais novo processador Pentium 4 suporta a Tecnologia Hyper-Threading, 
que permite o funcionamento em multitarefa com uma eficiência nunca antes atingida, mesmo com os aplicativos 
mais complexos e executados simultaneamente. (Fonte: Intel) 
 
Processador Pentium M - Informática  
Em conjunto com a família de chipsets Intel 915 Express e a conexão de rede Intel PRO/Wireless, é um componente 
chave da tecnologia de processador Intel Centrino. Baseado numa arquitetura criada para a computação móvel, o 
processador Intel Pentium M oferece incrível desempenho móvel e melhorias de baixo consumo de energia que 
habilitam uma variedade de modelos de notebook. (Fonte: Intel) 
 
Processador Pentium MMX - Informática  
A tecnologia MMX veio acrescentar ao microprocessador Pentium uma grande agilidade no tratamento com 
manipulação de imagens voltada para a área de multimídia, como acelerar o desempenho com vídeo, áudio, 
gráficos e animações. Melhora ainda o processamento de entrada e saída de dados, os quais são usados numa 
variedade de aplicativos, enfatizando recursos para comunicações e Internet. Trabalha com velocidade de 166 MHz 
a 233 MHz, sendo de 10 a 20% mais rápido que o Pentium. (Fonte: Intel)  
 
Processador Pentium Pro - Informática  
O processador Pentium Pro tem seu melhor desempenho, quando utilizado em aplicações de 32 bits, dentro do 
Windows NT ou Windows. Se os aplicativos que estiverem sendo utilizados forem num sistema de 16 bits, rodados 
no Windows 3.11, por exemplo, o Pentium Pro baseado em 200 MHz, faz com que a velocidade destas aplicações 
sejam muito superiores, como se estivesse trabalhando num sistema de 32 bits. Sua velocidade varia de 200 MHz a 
233 MHz. (Fonte: Intel) 
  
Processadores Core 2 - Informática  
O Core 2 representa a geração mais recente de processadores lançada pela Intel. Os modelos mais comuns e 
conhecidos do Core 2 são: Core 2 Duo (com núcleo duplo), Core 2 Quad (com núcleo quádruplo), Core 2 Extreme 
(para entusiastas) e Core 2 Solo (com núcleo simples, para portáteis). Os primeiros processadores Core 2 tinham os 
núcleos "Conroe" (para computadores de mesa) e "Merom" (para portáteis).  
 
Processamento - Polímeros 
O mesmo que moldagem; processamento é a transformação de um polímero, como matéria-prima, em um produto 
final; a escolha do tipo de processo de transformação de um polímero em um produto polimérico é feita com base 
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nas características intrínsecas do polímero, na geometria do produto a ser moldado e na quantidade do produto 
que será produzida; o processamento de um polímero pode ser feito por várias técnicas, sendo as principais citadas 
a seguir: moldagem por injeção, extrusão (incluindo as técnicas de coextrusão), moldagem por sopro (extrusão-
sopro e injeção-sopro), moldagem por compressão, calandragem, termoformagem à vácuo, moldagem rotacional 
(ou rotomoldagem). 
 
Processo de soldagem (Welding Process) - Soldagem 
Processo de união que produz coalescimento dos materiais pelo aquecimento destes à temperatura de soldagem, 
com ou sem aplicação de pressão, ou pela aplicação de pressão apenas, e com ou sem a participação de metal de 
adição. 
 
Produção (Production) – Petróleo Off-Shore  
Termo utilizado para o índice de produção de um poço. 
 
Produção comercial (Commercial production) – Petróleo Off-Shore  
Capacidade de produção que mostrará um lucro financeiro. Obviamente, um poço perfurado em uma área cara, tal 
como a plataforma continental, deserto ou selva remota, deverá produzir um maior volume de petróleo para ser 
considerado comercialmente produtivo, o que não acontece com o perfurado em uma área povoada. Nesse último 
caso, alguns barris por dia (+/- 100 b/d) podem ser suficientes enquanto que poços na plataforma continental, Mar 
do Norte ou áreas do Oriente Médio, teriam que produzir alguns milhares de barris por dia para serem 
considerados comercialmente produtivos. O valor da produção comercial é julgado sobre a capacidade de um 
campo e não de um poço e é avaliado sobre os resultados de diversos poços. 
 
Produção estável (Settled production) – Petróleo Off-Shore 
Termo utilizado para descrever campos petrolíferos que produzem, dia após dia, quase que os mesmos volumes de 
produção. 
 
Produção paralisada (Off production) – Petróleo Off-Shore  
Diz-se de um poço provisoriamente fechado, ou incapaz de produzir petróleo. 
 
Produtos frios 
Fluidos com temperatura abaixo ou igual a 60 °C. 
 
Produtos quentes -  
Fluidos com temperatura acima de 60 °C. 
 
Profissional habilitado 
Engenheiro com competência legal para o exercício das atividades relativas a projeto de construção, 
acompanhamento de operação e manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão, 
de acordo com a regulamentação profissional em vigor no Brasil. 
 
Profundidade de fusão (Depth of Fusion) - Soldagem 
Distância que a fusão atinge no metal de base ou no passe anterior, a partir da superfície fundida durante a 
soldagem. 
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Profundidade total (Target depht) – Petróleo Off-Shore  
Profundidade planejada e alcançada de um poço. 
 
Profundidade total (Total depht - dp) – Petróleo Off-Shore  
A maior profundidade atingida pela perfuração de um poço. 
 
Programa (program) – Instrumentação / Automação 
Sequência repetitiva de ações que define o estado das saídas numa relação fixa com um conjunto de entradas. 
 
Programação de revestimento (Casing programme) – Petróleo Off-Shore  
Previsão da quantidade de tubulação que deverá ser utilizada para revestir o poço. 
 
Projetista 
Firma ou organização encarregada da elaboração do projeto mecânico e/ou do projeto para fabricação do vaso de 
pressão. Nos casos em que o projeto mecânico e o projeto para fabricação são feitos cada um por uma organização 
diferente, o termo “projetista” se aplica a cada uma dessas entidades. 
 
Projetista de detalhamento 
Firma ou organização encarregada do projeto de detalhamento (projeto executivo) da instalação onde se situa o 
vaso de pressão, podendo ser ou não o próprio projetista do vaso. 
 
Projeto de alteração ou reparo 
Conjunto de documentos, que devem ser emitidos sempre que as condições de projeto forem modificadas ou 
forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. 

Projeto de engenharia 
Chamamos de projeto de engenharia a todos os estudos que geram documentos, tais como: Especificação 
Técnica, PFD, P&ID, Desenho, Folha de Dados (Data Sheet), Memória de Cálculo, etc. 
 
Projeto de instalação 
Conjunto de documentos (Arranjo de instalação e documentos complementares, se necessários) que devem 
obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas Regulamentadoras, convenções 
e disposições legais aplicáveis. 
 
Projeto mecânico – Tubulação / Equipamentos 
Conjunto de atividades de engenharia e o seu produto destinados a apresentar informações necessárias e 
suficientes para adquirir, construir, operar e manter os sistemas de tubulações de instalações petrolíferas. O 
conjunto de informações fornecidas pelo projeto é constituído dos documentos listados na norma PETROBRAS N-
1692. 
 
Projeto para fabricação – Tubulação / Equipamentos 
Consiste no detalhamento completo dos equipamentos para a sua fabricação, incluindo todas as definições e dados 
prescritos por norma pertinente. 
 
Projetor de busca (Search light) – Petróleo Off-Shore 
Holofote com luz direcionada para auxiliar na visibilidade noturna de uma unidade. 
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Prolongamento de rede - SABESP 
É a extensão das redes de água e/ou esgotos em áreas ainda não atendidas. 
 
Propano (Propane) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto saturado, gasoso e incolor, da família dos alcanos, obtido do petróleo parafínico. Fórm. (C3H8). 
 
Propeno - Polímeros 
Petroquímico básico produzido a partir da nafta ou propano, que serve de matéria-prima para a produção de 
polipropileno. O mesmo que propileno. 
 
Propeno (Propene) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto insaturado, gasoso e incolor, obtido do petróleo naftênico. Fórm. (C3H6). 
 
Propileno - Polímeros 
Petroquímico básico produzido a partir da nafta ou propano, que serve de matéria-prima para a produção de 
polipropileno. O mesmo que propeno. 
 
Propileno (Propylene) – Petróleo Off-Shore  
Hidrocarboneto insaturado, gasoso e incolor, obtido do petróleo naftênico. Fórm. (C3H6). 
 
Proporcionador - Bombeiros 
Equipamento destinado a misturar em quantidades proporcionais preestabelecidas, água e líquido gerador de 
espuma. 
 
Propriedades mecânicas - Metalurgia 
Propriedades de um material que revelam as reações elásticas e inelásticas à aplicação de forças, tensões e 
deformações. 
 
Propulsão colchão/hélice (Over-marine) – Petróleo Off-Shore  
Sistema de propulsão composto de casco com colchões de ar e hélice submerso, geralmente usado nas 
embarcações de transporte de passageiros em alto-mar. 
 
Propulsor (Thruster) – Petróleo Off-Shore  
Arranjo de propulsão diferente do convencional (hélice e eixo) podendo ser em tubulão, azimutal, etc. 
 
Propulsor lateral de popa (Stern thruster) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de propulsor localizado na popa, em um túnel, para aumentar a capacidade de manobra da embarcação. 
 
Propulsor lateral de proa (Bow thruster) – Petróleo Off-Shore 
Tipo de propulsor localizado na proa, em um túnel, para aumentar a capacidade de manobra da embarcação. 
 
Proteção catódica (Cathodic protection) – Petróleo Off-Shore  
Prevenção da eletrólise ou ferrugem em estruturas submersas pela colocação de anodos de zinco ou corrente 
impressa. 
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Proteção estrutural - Bombeiros 
Construção que evita ou retarda a propagação do fogo e auxilia no trabalho de salvamento de pessoas de uma 
edificação. 
 
Proteção por corrente impressa (Impressed current protection) – Petróleo Off-Shore  
Sistema de proteção de chapeamento submerso contra corrosão e incrustação à base de pequenas descargas 
elétricas nas áreas ferrosas. 
 
Protetor do revestimento (Casing protector) – Petróleo Off-Shore  
Luva de borracha colocada na coluna de perfuração para reduzir o desgaste da mesma dentro da coluna de 
revestimento e das uniões das seções. 
Prumo – Arquitetura e Construção 
Barbante com um peso utilizado para aferir a vertical.  
 
PS - Polímeros 
Poliestireno. 
 
PTFE - Polímeros 
Politetrafluoretileno (Teflon® - Marca da Dupont). 
 
Pulsação de pressão (Rocking) – Petróleo Off-Shore  
Operação de pressurização e liberação de pressão em ciclos, para induzir um poço a fluir por si mesmo. 
 
Pulverização (Mist - drilling) – Petróleo Off-Shore  
Perfuração a base de pulverização. 
 
PVC - Polímeros 
Policloreto de vinila. 
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Quadra 

É a área reservada para construção de uma ou mais Unidades de Processo, de Utilidades ou Auxiliares de Processo, 
usualmente de forma retangular e com ruas adjacentes a todos os seus lados. 
 
Qualidade Ambiental - Ecologia 
O termo pode ser conceituado como juízo de valor atribuído ao quadro atual ou às condições do meio ambiente. A 
qualidade do ambiente refere-se ao resultado dos processos dinâmicos e   interativos dos componentes do sistema 
ambiental, e define-se como o estado do meio ambiente numa determinada área ou região, como é percebido 
objetivamente em função da medição de  qualidade de alguns de seus componentes, ou mesmo subjetivamente 
em relação a   determinados atributos, como a beleza da paisagem, o conforto, o bem-estar. 
 
Qualidade da água - SABESP 
Verificação do nível de potabilidade da água para consumo humano. 
 
Qualificação de procedimento (Procedure Qualification) - Soldagem 
Demonstração pela qual, soldas executadas por um procedimento específico, podem atingir os requisitos 
preestabelecidos. 
 
Qualificação de soldador (Welder Performance Qualification) - Soldagem 
Demonstração de habilidade de um soldador em executar soldas, de acordo com as variáveis previamente 
estabelecidas. 
 
Quebra-fogo – Arquitetura e Construção 
Anteparo usado diante de uma lareira.   
 
Quicktime - Informática  
Programa da Apple que permite que usuários de Mac e Windows reproduzam áudio e vídeo em seus 
computadores. Mais profundamente, o QuickTime é um formato de arquivo, uma ferramenta para desenvolver 
programas e uma série de aplicativos. 
 
Quiosque – Arquitetura e Construção 
Pequena construção em madeira e coberta por fibras naturais utilizada em jardins e áreas de lazer.  
 
Qwerty - Informática  
Padrão de teclado comum às máquinas de datilografia e aos computadores. O nome é formado pelas seis primeiras 
letras (da esquerda para a direita) de sua primeira linha, abaixo da linha de teclas numéricas.  
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Radiografia (Radiography) – Petróleo Off-Shore  

Estudo ou inspeção via radiografia (raio-X) de uma estrutura ou chapeamento. 
 
Radiografia com raio-x (X-ray radiography) – Petróleo Off-Shore  
Exame pericial para avaliação das condições das colunas. 
 
Raiz da junta (Joint Root) - Soldagem 
Porção da junta a ser soldada onde os membros estão o mais próximo possível entre si. 
 
Raiz da solda (Weld Root) - Soldagem 
Porção da solda na parte oposta à face. 
 
Ramal predial de água - SABESP 
Parte integrante da ligação de água, constituída por tubulações e dispositivos, situado entre a rede pública de 
distribuição de água e o cavalete. 
 
Ramal predial de esgotos - SABESP 
Parte integrante da ligação de esgotos, constituída por tubulações e dispositivos, situados entre a caixa de inspeção 
do imóvel e a rede de coleta pública de esgotos. 
 
Rampa (Catwalk) – Petróleo Off-Shore  
É uma rampa ligando o piso de uma plataforma de perfuração à prateleira de estocagem de tubulações 
proporcionando um meio de manipulação das seções de tubulação para o piso da torre (guindaste). 
 
Rampa de acesso (Casing ramp) – Petróleo Off-Shore  
É um elevado ou rampa de acesso, de aço ou madeira, da prateleira ao piso da torre de perfuração para facilitar, 
quando se faz necessário, o suprimento ou retirada de seções de tubulação do revestimento. 
 
Range – Tubulação / Equipamentos 
Identifica o menor e o maior dos valores delimitadores da região de variação de uma dada variável. 
 
Ranger intermediário - na broca (Intermediate row) – Petróleo Off-Shore  
É a zona entre os três cones de perfuração de uma broca cônica. 
 
Ranhura (Key seat) – Petróleo Off-Shore  
É uma ranhura na parede do poço que pode causar dificuldades na retirada da coluna, pelo fato de uma broca ou 
ferramenta ficar presa à esta. 
 
Raspadeira (Scratcher) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo colocado sobre uma tubulação de revestimento, que limpa as paredes do poço, à medida em que este 
revestimento é colocado, melhorando as condições do poço para uma operação de cimentação satisfatória. 
 
RealPlayer - Informática  
Programa que permite ao navegador exibir áudio e vídeo em uma janela que se abre na página. Por meio do 
RealPlayer é possível ouvir música, assistir a um vídeo, etc.  
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Rebarba – Arquitetura e Construção 
Massa que escapa ao se comprimir os tijolos.  
 
Rebocador de alto-mar (Ocean going tug) – Petróleo Off-Shore  
Rebocador para operações de apoio marítimo capacitado a enfrentar severas condições de mar. 
 
Reboco – Arquitetura e Construção 
Segunda camada de massa utilizada no revestimento de paredes, feita com areia peneirada, aplicada sobre 
emboço. Ver emboço. 
 
Reboque (Tow) – Petróleo Off-Shore  
Operação de conexão entre um objeto a ser rebocado e um rebocador para deslocamento entre locações, 
utilizando um sistema denominado“engrenagem de reboque”. 
 
Reboque de fundo (Bottom tow) – Petróleo Off-Shore 
Método utilizado no deslocamento de objetos no fundo do mar. 
 
Recalque cego (Blind RAM) – Petróleo Off-Shore 
Recalques de aço com inserções de borracha montados em um cabeçote de poço para evitar rupturas. Quando 
estão na posição “fechada”, mantêm o cabeçote do poço fechado de modo semelhante a uma válvula principal. 
 
Recarga automática - Instrumentação 
É aquela realizada por um dispositivo que, monitorando a corrente de carga da bateria em regime de flutuação, 
determine a necessidade de recarga e a execute automaticamente retornando posteriormente à condição de 
flutuação. 
 
Reciclagem - Ecologia 
Reaproveitamento de materiais, tais como plásticos, papéis, vidros, metais, etc. 
 
Recobrimento - Metalurgia 
Processo de deposição e cobertura de um material com outro que confira as propriedades superficiais requeridas, 
como, por exemplo, resistência à corrosão. 
 
Reconexão (Resocketing) – Petróleo Off-Shore  
Recolocação do soquete de seções. 
 
Recozimento - Metalurgia 
Termo genérico que indica um tratamento térmico composto de aquecimento controlado até uma determinada 
temperatura, permanência nessa temperatura durante certo intervalo de tempo e resfriamento regulado. O 
recozimento altera microestrura e propriedades do material e tem por finalidade eliminar a dureza de uma peça 
temperada ou normalizar materiais com tensões internas resultantes do forjamento, da laminação, trefilação, etc. 
 
Recristalização – Polímeros  
Nucleação e crescimento de novos grãos, geralmente equiaxiais e isentos de tensão, a partir de uma matriz 
deformada plasticamente. Utiliza-se para peças deformadas plasticamente a frio, com a finalidade de reduzirem 
aos seus limites de escoamento e de resistência. 
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Recuo – Arquitetura e Construção 
Refere-se às distâncias entre as faces da construção e os limites do terreno.  
 
Recuperação artificial (Secondary recovery) – Petróleo Off-Shore  
Recuperação artificial dopetróleo por algum meio, tal como a injeção de água ou gás. Normalmente usada quando 
o poço está se esgotando. 
 
Recuperação de amostras (Catching samples) – Petróleo Off-Shore  
Informações geológicas são obtidas pelo estudo e análise de amostras da formação sendo penetrada pela broca. 
Um membro da equipe de perfuração obtém essas amostras diretamente da lama circulante quando esta regressa 
do poço. As amostras são lavadas, secas e precisamente registradas e etiquetadas, apresentando o número do 
poço, a profundidade de recolhimento, etc. 
 
Recuperação primária (Primary recovery) – Petróleo Off-Shore  
Primeiro estágio de recuperação de material ou de um poço que está sendo estimulado/explorado. 
 
Recuperação terciária (Tertiary recover) – Petróleo Off-Shore  
Processo de recuperação do petróleo após a secundária, isto é, o aumento na produção de petróleo e gás através 
de métodos de recuperação, que consistem em injeção de fluido mais barato que o óleo cru em uma reserva ou 
poço, dirigindo o óleo em direção aos poços de produção. 
 
Recuperador de fricção (Friction socket) – Petróleo Off-Shore  
É uma ferramenta de pesca usada para recuperar uma tubulação de perfuração perdida no poço. A ferramenta é 
um tubo que pode ser forçado por cima de um objeto perdido e o recupera por força de fricção, se este conseguir 
ser firmemente preso. Esta ferramenta é pouco usada hoje em dia pela sofisticação de outras. 
 
Recurso natural 1 - Ecologia 
Qualquer elemento, matéria e energia que não tenha sofrido processo de transformação, que  seja usado 
diretamente para assegurar necessidades fisiológicas socioeconômicas ou culturais. Um Recurso Renovável pode se 
auto-renovar ou ser renovado a um ritmo constante, porque se recicla rapidamente, ou porque está vivo e pode 
propagar-se ou ser propagado. Um Recurso Não-renovável, é aquele cujo consumo envolve necessariamente seu 
esgotamento, pois não tem mecanismos físico-químicos ou biológicos de geração, regeneração ou de propagação. 
 
Recurso natural 2 - Ecologia 
Toda matéria e energia que ainda não tenha sofrido um processo de transformação e que é usada diretamente 
pelos seres humanos para assegurar as necessidades fisiológicas, socioeconômicas e culturais, tanto individual 
quanto coletivamente. 
 
Recursos ambientais - Ecologia 
A atmosfera, as águas interiores, superficiais ou subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora. 
 
Recursos biológicos - Ecologia 
Recursos genéticos, organismos ou partes destes, populações ou quaisquer outros componentes bióticos de 
ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a  humanidade. 
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Rede – Arquitetura e Construção 
conjunto de tubulações hidráulicas de água e gás.  
 
Rede coletora de esgotos - SABESP  
Conjunto de canalizações destinadas a coletar os esgotos e transportá-los até a Estação de Tratamento de Esgotos - 
ETE. 
 
Rede de carga (Cargo net) – Petróleo Off-Shore 
Chamada de “estropo de rede”, trata-se de uma rede quadrada, aproximadamente 2,5 x 2,5 m, malha de 
aproximadamente 15 cm, com uma alça em cada extremidade de sua área quadrada, que vai ao gato de carga, 
servindo para transporte de tambores e outras cargas sem ponto de apoio para lingadas comuns. 
 
Redução transversal (Crossover sub) – Petróleo Off-Shore  
Peça utilizada para a união de tubos (risers) pelo interior dos quais passa a sonda. 
 
Redundância - Instrumentação 
Uso de 2 ou mais dispositivos distintos, cada qual realizando a mesma função. 
 
Redundância diversa - Instrumentação 
Técnica de utilização de diferentes tecnologias, projetos, fabricação, “software”, “firmware”, etc. para se reduzir a 
influência das falhas de causa comum. Exemplos de métodos que podem ser utilizados para se obter a redundância 
diversa: 
a) medição de diferentes variáveis de processo, tais como pressão e temperatura, nos casos onde o relacionamento 
entre as variáveis é bem determinado e conhecido; 
b) uso de diferentes tecnologias de medição sobre a mesma variável de processo, tais como medição de vazão por 
vortex e coriolis; 
c) uso de diferentes tipos de PES em cada canal de uma arquitetura redundante; 
d) uso de diversidade geográfica, isto é, rotas alternativas para meios de comunicação redundantes. 
 
Reentrada (Re-entry) – Petróleo Off-Shore  
Método utilizado na repetição da operação de exploração de um poço que está sendo estimulado. 
 
Reforço da face (Face Reinforcement) - Soldagem 
Reforço da solda no lado da junta pelo qual foi feita a soldagem. 
 
Reforço da raiz (Root Reinforcement) - Soldagem 
Metal de solda em excesso, na parte posterior da solda, além do necessário para preencher a junta. 
 
Reforço de solda (Weld Reinforcement) - Soldagem 
Metal depositado em excesso, além do necessário para preencher a junta. 
 
Regime de rotação (Even time) – Petróleo Off-Shore  
Regime no qual a mesa rotativa trabalha. 
 
Registro 
Ver válvula. 
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Registro da lama (Logging) – Petróleo Off-Shore  
Essa operação proporciona um exame contínuo da lama circulante no poço, para possíveis evidências da presença 
de petróleo ou gás da formação perfurada. 
 
Registro de perfuração (log - drilling) – Petróleo Off-Shore  
Registro das operações de perfuração anotadas pelo perfurador de cada turno. 
 
Registro de qualificação de procedimento de soldagem – RPQS 
Documento que contém todas as informações previstas nas respectivas normas de qualificação aplicáveis, além de: 
identificação do procedimento de soldagem; lista dos documentos que estão anexados e respectivas identificações 
e identificação das normas de qualificação aplicáveis. 
 
Registro de recuperação de tubos (Pipe recovery log) – Petróleo Off-Shore  
É o registro das operações quando da “quebra” (desmontagem) de uma coluna. 
 
Reinjeção (Re-injection) – Petróleo Off-Shore  
Processo utilizado para reinjetar fluido na operação de perfuração. 
 
Rejunte – Arquitetura e Construção 
Fechar as juntas de alvenaria entre os materiais de acabamento.  
 
Relação gás/petróleo (gas-oil ratio) – Petróleo Off-Shore  
É o número de pés cúbicos de gás produzido por barril de petróleo à pressão atmosférica normal. 
 
Relatório de não-conformidade 
Documento emitido após a execução de um serviço, descrevendo uma não conformidade ou um desvio em relação 
ao padrão e com o objetivo de determinar qual é a disposição a ser aplicada para sua correção. 
 
Relatório do sondador (Driller’s log) – Petróleo Off-Shore  
Registro diário das operações na torre. 
 
Relatório falso (Boilerhouse) – Petróleo Off-Shore  
Emitir um relatório falso sem realmente executar o serviço. 
 
Relé (Relay) - Instrumentação 
Dispositivo que conecta, desconecta ou transfere um ou mais circuitos, automaticamente, não atuado diretamente 
pela variável de processo ou seu sinal representativo, isto é, atuado por chaves, controladores de duas posições ou 
outros relés. 
 
Remoção de resíduos de cimento (Drilling out) – Petróleo Off-Shore  
Termo usado para denominar a operação de remoção de resíduos de cimento no fundo de uma coluna de 
revestimento, após o serviço de cimentação. 
 
Remoção de revestimento (Pulling casing) – Petróleo Off-Shore  
Remoção da coluna de revestimento de um poço. 
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Removedor de pastas ou aparas – Petróleo Off-Shore 
É um container cilíndrico munido de uma válvula na extremidade inferior utilizado para remover fluido pastoso ou 
aparas de um poço; é manipulado por um cabo de arame. A unidade (bailer) é utilizada na operação de perfuração 
com broca tipo formão para a remoção de fluido pastoso ou aparas produzidas pela broca durante o corte da 
formação. 
 
Reologia - Polímeros 
É a ciência que estuda as deformações e o escoamento dos materiais; a reologia, que é particularmente importante 
para o estudo dos polímeros, abrange principalmente o estudo da elasticidade, da plasticidade, da viscosidade e do 
escoamento dos materiais em geral. 
 
Reparo - Projetos 
Qualquer intervenção que vise estabelecer a operacionalidade após falha ou corrigir não conformidades com 
relação ao projeto original. 
 
Repetitividade – Operação / Manutenção 
Grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de um mesmo objeto de medição, efetuados sob 
as mesmas condições de medição. 
 
Requadrar – Arquitetura e Construção 
Tomar quadrado ou retangular. Respaldar, aplainar, alisar ou desempenar uma superfície.  
 
Reserva (Double) – Petróleo Off-Shore  
São duas seções de tubulações aparafusadas juntas formando um conjunto reserva com 12 a 18 m de 
comprimento. 
 
Reserva biológica (REBIO) - Ecologia 
Área essencialmente não-perturbada por atividades humanas que compreende características  e/ou espécies da 
flora ou fauna de significado científico e tem por objetivo a proteção de amostras ecológicas do ambiente natural 
para estudos científicos, monitoramento ambiental,  educação científica e manutenção dos recursos genéticos em 
estágio dinâmico e evolucionário. 
 
Reserva de fauna - Ecologia 
Área que contém habitat de espécies nativas da fauna silvestre, onde seja possível a  observação por turistas, 
investigação científica e educação sobre o meio ambiente. Tem como objetivo a obtenção de proteínas ou 
produtos de vida silvestre, além da contemplação da fauna, investigação e educação. 
 
Reserva ecológica (RESEC) - Ecologia 
O artigo 1º da Resolução CONAMA n.º 004/85 diz que: são consideradas reservas ecológicas as formações 
florísticas e as áreas de florestas de preservação permanente mencionadas no artigo 18 da lei federal n.º 6.938/81, 
bem como as estabelecidas pelo Poder Público. 
 
Reserva extrativista - Ecologia 
Área que corresponde a espaços destinados à exploração auto-sustentável e conservação de recursos naturais 
renováveis, por extrativistas. É criada pelo Poder Público em espaços territoriais de interesse ecológico e social. 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

159 
 

Reserva florestal - Ecologia 
Área extensa, desabitada, de difícil acesso e em estado natural. Dela se carece de conhecimento e tecnologia para 
uso racional dos recursos e então as prioridades nacionais, em   matéria de recursos humanos e financeiros impede 
investigação de campo, avaliação e desenvolvimento, no momento. É uma categoria de manejo transitória. Tem 
por objetivo a proteção dos valores dos recursos naturais para uso futuro e o impedimento de atividades de 
desenvolvimento até que sejam estabelecidos outros objetivos de manejo ou simples extinção. 
 
Reserva indígina - Ecologia 
Área isolada e remota que possui comunidades indígenas e pode manter sua inacessibilidade por um longo período 
de tempo. Destina-se a evitar o distúrbio pela moderna tecnologia e a realização de pesquisas sobre a evolução 
humana e sua interação com a terra. Há forte dependência humana sobre o meio natural para a obtenção de 
alimentos, abrigo e outros requisitos para a sua sobrevivência. O cultivo extensivo ou outras modificações 
significativas na vegetação e na vida animal devem ser permitidos. 
 
Reserva legal - Ecologia 
Área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, que deverá  ser averbada à 
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua 
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou desmembramento da área. 
 
Reserva particular do patrimônio natural - Ecologia 
RPPN - Imóvel de domínio privado em que, no todo ou em parte, sejam identificadas condições   naturais 
primitivas, semiprimitivas e recuperadas, ou cujas características justifiquem ações de  recuperação do ciclo 
biológico de espécies da fauna e da flora nativas do Brasil. Devem ser  assim reconhecidas e registradas pelo 
IBAMA, por determinação do proprietário e em caráter  perpétuo. O imóvel será reconhecido como RPPN através 
de portaria da Presidência do IBAMA. 
 
Reservas da biosfera - Ecologia 
Territórios delimitados e reconhecidos internacionalmente, destinados a conservar atributos,   principalmente os 
biológicos. Conservar as formas tradicionais de utilização dos espaços e dos recursos naturais, compreender o 
funcionamento do sistema ambiental, melhorar a gestão dos recursos naturais, a divulgação dos conhecimentos 
científicos e encontrar soluções comuns para os problemas relativos aos recursos naturais. 
 
Reservatório (Reservoir) – Petróleo Off-Shore  
É uma formação rochosa porosa contendo óleo ou gás, que pode estar selada por uma rocha capeadora. 
 
Resfriador de quilha (Keel cooler) – Petróleo Off-Shore  
Sistema de resfriamento da água usada na refrigeração dos motores principais de uma embarcação, estanque, por 
meio de serpentina no fundo do casco submerso. 
 
Resfriador posterior (After cooler) – Petróleo Off-Shore 
Utilizado após ou por ocasião do aquecimento excessivo em um comando de perfuração. 
 
Resíduo de filtro (Filter cake) – Petróleo Off-Shore  
Material ou resíduo remanescente sobre o papel filtro durante os testes das propriedades da lama, com um “filtro 
prensa” sob 7 kgf/cm2 de pressão atmosférica. 
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Resiliência - Metalurgia 
Capacidade de o material absorver e devolver energia sem deformação permanente. 
 
Resina - Polímeros 
Termo atualmente empregado para representar qualquer matéria-prima polimérica no estado termoplástico, 
sendo fusíveis, insolúveis em água, mas solúveis em outros meios líquidos. Assim, são resinas: um próprio 
termoplástico ou uma resina, antes da cura, e que vai se transformar em um termofixo, após a cura; para os 
polímeros sintéticos pode-se empregar o termo resina sintética. 
 
Resistência elétrica - Elétrica 
Dificuldade encontrada pela corrente elétrica em atravessar um material. 
 
Respiro – Arquitetura e Construção 
Abertura que possibilita a ventilação em armários e depósitos.  
 
Restauração - Ecologia 
Restituição de um ecossistema ou uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição 
original. 
 
Restinga - Ecologia 
Vegetação que recebe influência marítima, presente ao longo do litoral brasileiro. 
 
Restringidor (Choke) – Petróleo Off-Shore  
É um dispositivo de orifício de aço colocado em uma tubulação de fluxo do poço para restringir a velocidade do 
fluxo. 
 
Retardadores de chama - Polímeros 
Aditivo que torna o polímero auto-extinguível, ou seja, ele só entrará em combustão na presença de uma chama 
externa. 
 
Retentor de testemunhos (Core catcher) – Petróleo Off-Shore  
É um anel ou acessório munido de dedos acionados por molas, localizado na extremidade inferior de um 
sacatestemunhos, proporcionando meios para a retenção do testemunho em seu interior. 
 
Retirada (Come out of the hole) – Petróleo Off-Shore  
Retirada da coluna de perfuração do poço. 
 
Retirada antecipada (Pull it green) – Petróleo Off-Shore  
Retirada da broca de um poço, para reposição, antes que esteja muito gasta. 
 
Retirada da coluna (Pull-out) – Petróleo Off-Shore  
Operação de retirada da coluna de perfuração de um poço. 
 
Retirada por bombeamento (Pumps off) – Petróleo Off-Shore  
É uma condição na qual o petróleo de um poço tem seu nível abaixo da aspiração da bomba, em bombeamento sob 
pressão. 
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Retro-pressão (Back-pressure) – Petróleo Off-Shore 
Pressão resultante da restrição ao pleno fluxo natural do gás ou petróleo. 
 
Retro-vedação (Plug back) – Petróleo Off-Shore  
Vedação da extremidade inferior de um poço (no fundo) para evitar a entrada de líquidos (insumo) desta parte do 
poço. 
 
Revenimento  - Siderurgia 
Tratamento térmico de uma peça temperada ou normalizada, caracterizado por reaquecimento abaixo da zona 
crítica e resfriamento adequado, visando a ajustar as propriedades mecânicas. Utiliza-se para peças 
recém-temperadas, com a finalidade de reduzirem-se as tensões produzidas durante a têmpera. 
 
Reversão da circulação (Reverse circulation) – Petróleo Off-Shore  
Procedimento adotado, sob circunstâncias especiais, onde o fluido circulante é bombeado para dentro do espaço 
anular entre a parede do poço e a tubulação de perfuração, retornando através do volume de perfurações. 
 
Revestidor de aço (Rotary bushing) – Petróleo Off-Shore  
Pesado revestidor de aço que é colocado na abertura da mesa rotativa (plataforma giratória) para acomodar o 
conjunto motriz do kelly ou as cunhas serrilhadas 
 
Revestimento (Casing) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação de aço utilizada para revestir um poço após o término da operação de perfuração. 
 
Revestimento do chanfro (Buttering) - Soldagem 
Revestimento com uma ou mais camadas de solda, depositado na face do chanfro, destinado a prover uma 
transição favorável para a realização subsequente da soldagem. 
 
Revestimento sobreposto (Lap) – Petróleo Off-Shore  
Termo aplicado a um intervalo num poço revestido onde o topo do revestimento é sobreposto à extremidade 
inferior da coluna de revestimento (over lap). 
 
Revestimento vedador (Liner) – Petróleo Off-Shore  
É uma seção de revestimento colocada na área de produção de um poço para proteger a face da formação e evitar 
que areia ou entulhos entrem neste mesmo poço. 
 
Revisão - Projetos 
É qualquer alteração efetuada em um documento técnico, incluindo, alteração efetuada no conteúdo, re-
numeração, substituição ou cancelamento. 
 
Rigidez - Metalurgia 
Capacidade de resistir à deformação elástica. 
 
Ripa – Arquitetura e Construção 
Peça em madeira fina que sustentam elementos como as telhas.  
 
 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

162 
 

Risco  
Combinação da taxa de perigo com as consequências do evento perigoso. 
 
Rocha capeadora ou rocha selante (Cap rock) – Petróleo Off-Shore  
É uma camada de rocha impermeável sobreposta ao reservatório de petróleo ou gás que impede a migração dos 
fluidos. 
 
Rocha impermeável (Impermeable rock) – Petróleo Off-Shore  
Camada rochosa que, por sua impermeabilidade, atua como selante, propiciando o acúmulo de fluidos na formação 
subjacente. 
 
Rocha sedimentar (Sedimentary rock) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de rocha formado a partir da consolidação de fragmentos de outras rochas, podendo haver também 
contribuiçãode precipitação química e/ou acúmulos de detritos orgânicos. 
 
Rolo (Roller) – Petróleo Off-Shore  
Rolo para evitar atrito do cabo de aço no guia-cabo. 
 
Rolo de popa (Stern roller) – Petróleo Off-Shore  
Cilindro móvel na parte central da popa para evitar o atrito do cabo de reboque e seu consequente desgaste. Seu 
diâmetro é projetado para não causar dobra excessiva no cabo de aço. 
 
Rosqueadeiras - Equipamentos 
Utilizada para abrir roscas em tubos, eletrodutos e vergalhões. Possui comando tipo torno, permitindo que as 
ferramentas se movam com precisão. Podem abrir roscas em tubos com diâmetros de até 6 polegadas. 
 
Roteador - Informática  
Dispositivo que interliga duas ou mais redes, inclusive as que utilizam diferentes tipos de cabos e velocidades de 
transmissão, desde que o protocolo seja o mesmo. A utilização de roteadores é voltada a redes de empresas (redes 
corporativas).  
RTF (Rich Text Format): Formato de documentos de texto suportado por vários editores de texto.  
 
Rotomoldagem - Polímeros  
Variante do processo de vazamento. Este processo é indicado para peças ocas que devam apresentar espessura de 
parede uniforme, como é o caso de bolas de PVC, por exemplo. Neste caso, durante o vazamento o material 
viscoso é submetido à movimentação dentro dos moldes, em máquinas próprias. 
 
Rotor de tubos (Pig) – Petróleo Off-Shore  
É um dispositivo usado para bombear, através de uma tubulação, fluido para limpeza das paredes ou obstrução na 
mesma. 
 
Roto-tubo (Rabbit) – Petróleo Off-Shore  
Roto-tubo para limpeza de tubulação. Semelhante ao pig 
(veja rotor de tubos), trata-se de um rotor bombeador através de uma tubulação para limpála ou testar para 
averiguar se há obstrução. 
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Rufo – Arquitetura e Construção 
Elemento que se encontra entre os pontos de encontro de telhados e paredes.  
 
Rugosidade 
Grau de acabamento superficial do material. 
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SABESP 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
 
Colocação de revestimento (Set casing) – Petróleo Off-Shore 
Operação de se colocar uma coluna de revestimento no poço e cimentá-la na posição final. 
 
Saca-broca (Bit breaker) – Petróleo Off-Shore 
É uma placa montada dentro do recesso da bucha mestre da mesa (ou plataforma) rotativa, permitindo a operação 
de desaparafusar as brocas de uma coluna de perfuração. 
 
Saia (Gypsy head) – Petróleo Off-Shore  
Saia de guincho para trabalhos com diversos tipos de cabo. 
 
Saibro – Arquitetura e Construção 
Mistura de argila e areia grossa usada na composição de argamassa.  
 
Sala de controle (Control room) – Petróleo Off-Shore  
Local da plataforma destinado ao controle geral dos equipamentos e estabilidade da mesma. 
 
Salário normativo - Serviços 
É o salário estabelecido para categorias profissionais, pertinentes à execução do contrato, por acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho. 
 
Sanca – Arquitetura e Construção 
Moldura colocada entre as paredes e os tetos.  
 
Sangrar pressão (Bleed-off) – Petróleo Off-Shore 
É a operação de redução lenta da pressão 
através de uma válvula de controle. 
 
Sapata – Arquitetura e Construção 
Parte inferior do alicerce, portanto a mais larga ou peça de madeira sobre o pilar que suporta peso ou ainda peça 
em ferro colocada sobre a estaca para facilitar a cravação. 
 
Sapata de empuxe (Shoe drive) – Petróleo Off-Shore 
Curta seção de tubulação de parede grossa, colocada sobre a extremidade inferior de uma coluna de revestimento 
que deverá ser forçada para dentro do poço. 
 
Sapata de flutuação (Float shoe) – Petróleo Off-Shore  
Sapata de revestimento munida de uma válvula de retenção que opera de modo semelhante ao colar de flutuação. 
 
Sapata de proteção (Casing shoe) – Petróleo Off-Shore  
Pesada seção de tubo de aço, montada na extremidade inferior de uma coluna de revestimento para, para proteger 
esta extremidade contra danos durante a operação de descida. 
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Sapata flutuante (Shoe float) – Petróleo Off-Shore 
Sapata de revestimento munida de uma válvula de retenção para facilitar a operação de flutuação de uma coluna 
de revestimento e assim aliviar o trem de içamento de cargas excessivas. 
 
Sapata guia (Guide shoe) – Petróleo Off-Shore  
É uma seção curta de tubulação de parede grossa aparafusada na extremidade inferior de uma coluna de 
revestimento para protegêla durante a faina de colocá-la no poço. 
 
Sapatas de jaqueta (Skirt piles) – Petróleo Off-Shore  
Grupo de tubos (6), que são enterrados aproximadamente por 30 m no solo submarino, destinados à fixação da 
jaqueta. 
 
Sapatilho (Thimble) – Petróleo Off-Shore  
Proteção interna de uma alça ou mão. 
 
Sargento – Arquitetura e Construção 
Peça metálica, fabricada na obra, com vergalhão, para segurar provisoriamente peças de madeira. 
 
Scanner (ou Digitalizador) - Informática  
Equipamento periférico que digitaliza imagens, fotos e textos e os imprime para o computador. Ele faz varreduras 
na imagem física gerando impulsos elétricos através de um captador de reflexos.  
 
Schlumberger (Schlumberger) – Petróleo Off-Shore  
a. Companhia internacional de pesquisa do subsolo que oferece serviços que cobrem praticamente todos os 
aspectos da indústria do petróleo com a atividade predominantemente dirigida para operações a cabo em um poço 
(operações de perfilagem);  
b. Conrad (1878-1936), Mazeel (1884-1953), irmãos franceses que desenvolveram um método de perfilagem 
elétrica contínua de poços. Consistia em descer uma ferramenta (sonda) sustentada por um cabo no interior do 
poço para registrar as propriedades do mesmo. Fundaram em 1926 uma sociedade de prospecção elétrica que 
recebeu mais tarde seu nome. 
 
SDCD – Instrumentação / Automação 
Sistema digital de controle distribuído. 
 
Seção individual (Single) – Petróleo Off-Shore  
Seção de tubulação de perfuração de 6 a 9 m de comprimento, munida de um acoplamento do tipo conector caixa 
(fêmea) na extremidade superior e um conector tipo pino (macho) na extremidade inferior. 
 
Seco e adandonado (Dry and abandoned) – Petróleo Off-Shore  
Diz-se de um poço que já produziu, secou, foi selado e abandonado. 
 
Sedimentação (Cake) – Petróleo Off-Shore  
É o depósito de resíduos sólidos da lama de perfuração que se ergue na parede do poço oposta de uma formação 
porosa devido à transparência da água da lama para a formação. A formação porosa age como elemento filtrante. 
Essa condição poderá causar sérias complicações, podendo dificultar a retirada da broca do poço. 
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Sedimento (Sediment) – Petróleo Off-Shore 
Material originado pela desagregação de rochas preexistentes, suscetível de ser transportado e depositado. 
 
Seixo rolado – Arquitetura e Construção 
Pedra arredondada usada em decoração ou arquitetura.  
 
Sem flash rust - Metalurgia 
A superfície de aço, quando vista a olho nu, não apresenta oxidação superficial visível. 
 
Semi-manufaturado - Polímeros 
Produto intermediário de plástico (por exemplo, tubos e placas) que ainda serão processados (moldados) em 
produto final. 
 
Seminário - Geral 
É o encontro de especialistas em um determinado assunto. Eles apresentam um estudo sobre um tema e depois 
debatem com a platéia, que podem ter o mesmo nível de conhecimento que os palestrantes. O moderador deve 
ser um especialista e pode participar fazendo perguntas. 
 
Sempron - Informática  
São uma série de processadores de baixo custo produzidos pela AMD. Disponível para soquetes A (462 pinos), 754, 
(a AMD ativou as instruções 64 bits do Sempron para socket 754 somente depois de algum tempo) e AM2. A 
princípio veio a substituir os Duron. Seu concorrente mais próximo é o Intel Celeron D que tem muito menos 
performance comparado aos semprons. A arquitetura do sempron socket A é bem semelhante ao Athlon XP, 
operando, porém, numa frequência mais baixa, daí a diferença. Já o Sempron socket 754 e socket AM2 nada mais é 
do que um Athlon 64 com menos cache L2. No Brasil e em outros países são vendidos de duas formas: OEM, ou 
seja, somente o processador, sem embalagem nem nada (logo, têm um preço mais baixo) e retail (ou Boxe), que 
são vendidos completos, na caixa, com cooler (ventoinha do processador), manual, etc.  
 
Sensitização - Siderurgia 
Chamamos de sensitização dos aços inox, à formação de carbonetos complexos de cromo, resultante da 
combinação do cromo com o carbono livre. 
Este fenômeno ocorre em altas temperaturas, entre 400°C e 850°C, sendo máximo por volta de 650°C. O aço 
sensitizado fica vulnerável à corrosão inter-granular. 
 
Sensor de pressão anular – Petróleo Off-Shore 
Sensor utilizado para determinar pressões que retornam pelo comando de perfuração. 
 
Separador (Separator) – Petróleo Off-Shore 
Vaso ou dispositivo usado para separar misturas de gás/óleo. 
 
Sequência transversal (Cross-Sectional Sequence) - Soldagem 
A ordem nas quais os passes de solda, de uma soldagem multipasses, são executados em relação à seção 
transversal da solda. 
 
Sequência à ré (Backstep Sequence) - Soldagem 
Uma sequência longitudinal na qual os passes de solda são executados na direção oposta à progressão da 
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soldagem. 
 
Sequência de soldagem (Welding Sequence) - Soldagem 
Ordem pela qual são executadas as soldas de um equipamento ou de uma estrutura. 
 
Sequência em bloco (Block Sequence) - Soldagem 
Uma combinação das sequências longitudinal e transversal para uma solda contínua em multipasses na qual os 
incrementos separados são completa ou parcialmente soldados antes que os incrementos intercalados sejam 
soldados. 
 
Sequência em cascata (Cascade Sequence) - Soldagem 
Uma combinação das sequências longitudinal e transversal na qual os passes de solda não são feitos em camada 
sobreposta. 
 
Sequência longitudinal (Longitudinal Sequence) - Soldagem 
A ordem na qual os passes de solda, de uma soldagem multipasses, são executados em relação ao seu 
comprimento. 
 
Serviços críticos ou perigosos 
Entendem-se como serviços críticos ou perigosos aqueles em que há perigo de explosão, auto-ignição, fogo e/ou 
toxidade ambiental, nos casos de vazamentos. 
As alíneas a seguir, são exemplos de sistemas de tubulação nestas condições, mas não limitados a estes sistemas de 
tubo: 
    a.  Linhas conduzindo fluidos com concentração de H2S superior a 3 % em peso; 
    b. Linhas com fluidos em pressão parcial de H2 superior a 441 kPa (4,5 kgf/cm2); 
    c. Linhas de solução DEA, MEA ou soda cáustica, contaminadas ou não; 
    d. Linhas com fluidos líquidos inflamáveis em temperatura de operação igual ou superior a temperatura de 
“flash” ou de auto-ignição; 
    e. Linhas de gás inflamável: gás residual de processo, GLP, gás combustível, gás natural e gás para tocha;  
    f.  Linhas com produto tóxico “categoria M” da norma ASME B31.3; 
    g. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos conectadas a máquinas alternativas; 
    h. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos com elevado nível de vibração; 
    i. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos, em temperatura de trabalho superior a 260°C ou pressão de 
trabalho superior a 2 000 kPa (20 kgf/cm2); 
    j. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos com sobreespessura de corrosão ou erosão acima de 3,2 mm; 
    k. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos sujeitas a corrosão sob tensão; 
    l. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos que atingem temperaturas abaixo de 0 ºC, em caso de 
vazamento, devido à despressurização súbita à pressão atmosférica. 
 
Shed – Arquitetura e Construção 
Em inglês significa alpendre, mas no Brasil e o telhado em forma de serra, do qual um dos planos é em vidro.  
 
Shingle – Arquitetura e Construção 
Cobertura feita com telhas de madeira.  
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Sílex (Chert) – Petróleo Off-Shore  
É um composto de sílica criptocristalina ou microcristalina, dura, densa e resistente, que ocorre sob forma de 
nódulos e/ou concreções. É a rocha mais difícil de ser perfurada. 
 
Silo (Potting tower) – Petróleo Off-Shore  
Depósito para armazenagem de granéis sólidos (cimento, baritina, bentonita, etc.). 
 
Simpósio 
Tem as mesmas características de um seminário, porém, neste caso o moderador não interfere. O moderador não 
precisa ser um especialista. 
 
Sinalização - Bombeiros 
Sistema instalado nas edificações, indicando aos ocupantes da edificação as rotas de escape e a localização dos 
equipamentos de combate a incêndios. 
 
Sinclinal (Syncline) – Petróleo Off-Shore  
Em geologia, indica uma dobra com flancos para cima e convexidade para baixo, contendo rochas 
estratigraficamente mais jovens em seu núcleo. 
 
Sino (Bell diving) – Petróleo Off-Shore 
Equipamento para transporte de mergulhadores para trabalho ou inspeções visuais sustentado por umbilical. 
 
Sino de mergulho (Diving Bell) – Petróleo Off-Shore  
Cápsula com umbilical para transporte de mergulhadores e/ou inspeção submarina. 
 
Síntese - Polímeros 
Obtenção de compostos de alto peso molecular (polímeros) a partir de compostos de baixo peso molecular 
(monômeros), através das reações de polimerização - ver polimerização. 
 
SIS (Sistema Instrumentado de Segurança) - Instrumentação 
Camada de proteção instrumentada, composta de 1 ou mais malhas de segurança, cuja finalidade é de colocar o 
processo em estado seguro, quando determinadas condições pré-estabelecidas são atingidas. 
 
Sismógrafo (Doodlebug) 
Gíria para descrever o sismógrafo que é utilizado na prospecção de estruturas geológicas potencialmente 
portadoras de petróleo. Também é termo aplicado a vários dispositivos usados na busca de depósitos petrolíferos. 
 
Sismógrafo (Seismograph) – Petróleo Off-Shore 
Dispositivo para detecção de vibrações na crosta terrestre, também utilizado na prospecção de formações 
portadoras de petróleo. O método utilizado é o da criação de vibrações através da detonação de cargas explosivas 
alojadas em poços rasos (em terra), ou então por disparos de canhões de ar comprimido (em mar). A natureza e 
velocidade das vibrações fornecem informações sobre o tipo de formação rochosa. 
 
Sistema ambiental ou do meio ambiente - Ecologia 
É parte de um sistema mais complexo e deve ser visto como uma estrutura global, complexa e organizada, um todo 
composto de diversas partes entrosadas, relacionadas e interagindo entre si. 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

169 
 

Sistema automático - Bombeiros 
Equipamento que mediante um impulso ocasionado por uma queda de pressão, fluxo de água, variação de 
temperatura, evolução de fumaça, presença de chama etc. Entra em funcionamento sem interferência do ser 
humano. 
 
Sistema contaminado - Ecologia 
Correntes aquosas caracterizadas pela eventual presença de óleo, sólidos suspensos ou outros contaminantes. 
 
Sistema de acionamento manual – Bombeiros 
Equipamento que, para entrar em funcionamento necessita de interferência do ser humano. 
 
Sistema de alarme - Bombeiros  
Dispositivo elétrico destinado a produzir sons de alerta aos ocupantes de uma edificação, por ocasião de uma 
emergência qualquer. 
 
Sistema de chuveiro automático (Sprinkler) - Bombeiros 
Conjunto de equipamentos, cujos componentes são dotados de dispositivos sensíveis a elevação de temperatura, 
que se destina espargir água sobre a área incendiada. 
 
Sistema de controle distribuído (Distributed Control System) - Instrumentação 
Sistema que embora funcionalmente integrado, consiste de subsistemas que poderão estar fisicamente separados 
e montados remotamente um do outro, obedecendo a uma hierarquia configurável. 
 
Sistema de desengate rápido (Quick release system) – Petróleo Off-Shore  
Sistema para desconexão imediata. Pode ser através de gatos ou outros recursos. É de utilidade para alívio de altas 
tensões em situações críticas ou falhas de equipamentos. 
 
Sistema de detecção – Bombeiros 
Dispositivo dotado de sensores, destinado a avisar a uma estação central que em determinada parte de uma 
edificação existe um foco de incêndio, seu funcionamento pode ser através de presença de fumaça, chama ou 
elevação da temperatura ambiente, podendo ser instalado ou não em conjunto com o sistema de alarme manual 
da edificação. 
 
Sistema de distribuição de água - SABESP 
Parte física do Sistema de Abastecimento de Água, constituída pelo conjunto de canalizações, reservatórios, 
estações elevatórias e equipamentos destinados a armazenar e transportar água potável a uma comunidade. 
 
Sistema de esgoto sanitário - SABESP 
É o conjunto de obras e instalações destinadas a realizar a coleta, o afastamento, o condicionamento, o tratamento 
e a disposição final do esgoto sanitário de uma comunidade. 
 
Sistema de espuma (Foam system) – Petróleo Off-Shore  
Sistema de combate a incêndio com espuma ou para aplicação de dispersante. 
 
Sistema de gestão da qualidade ambiental - Ecologia 
Define as etapas de Avaliação, Planejamento, implementação e Revisão, previstos pelas Normas Internacionais ISO 
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14.000. Esse conceito inclui a perspectiva de melhoria contínua e   progressiva. 
 
Sistema de iluminação de emergência – Bombeiros 
Sistema automático que tem por finalidade a iluminação de ambientes, sempre que houver interrupção do 
suprimento de energia elétrica da edificação, para facilitar a saída ou evacuação segura de pessoas do local, 
quando necessário. 
 
Sistema de posicionamento (Positioning system) – Petróleo Off-Shore  
Sistema utilizado para o posicionamento de plataformas ou navios, através de âncoras (convencional) ou por 
propulsores (dinâmico). 
 
Sistema de segurança contra estouros (Blow out preventer) – Petróleo Off-Shore 
É um conjunto de comportas de controle montadas no cabeçote do poço, capazes de ser colocado em volta de uma 
tubulação de perfuração ou de revestimento e projetado para controlar um poço na situação de descontrole. Os 
componentes de um conjunto de controle de estouros são fabricados obedecendo aos mais altos padrões e podem, 
em alguns casos, serem testados até uma pressão de 1400 kgf/cm2. 
 
Sistema de supervisão e controle - SSC - Instrumentação 
Sistema que realiza a aquisição de dados, o controle e permite a monitoração e operação remota de plantas 
industriais, de produção ou de transferência e distribuição. 
 
Sistema de tubulação 
Conjunto de tubulações usadas para conduzir fluidos, interligadas entre si e/ou a equipamentos estáticos ou 
dinâmicos e sujeitos às mesmas condições de projeto (temperatura e pressão). 
 
Sistema eletrônico programável - PES - Instrumentação 
Executor da lógica desenvolvido e certificado para aplicações em SIS. 
 
Sistema fechado - Tubulação 
Conjunto de tubos, caixas e outros dispositivos, destinados a impedir o contato direto das correntes líquidas que 
circulam em seu interior com a atmosfera. 
 
Sistema fixo de espuma – Bombeiros 
Equipamento para a proteção de tanque de armazenamento de combustíveis, cujos componentes são fixos, 
permanentemente, desde a estação geradora de espuma até a câmara aplicadora. 
 
Sistema instrumentado de segurança - SIS - Instrumentação 
Camada de proteção instrumentada, composta de 1 ou mais malhas de segurança, cuja finalidade é de colocar o 
processo em estado seguro, quando determinadas condições pré-estabelecidas são atingidas. 
 
Sistema oleoso - Tubulação 
Correntes aquosas caracterizadas pela presença constante de óleo, sólidos suspensos e dissolvidos e outros 
contaminantes. 
 
Sistema Operacional - Informática  
Programa ou conjunto de programas cuja função é servir de interface entre um computador, seus recursos 
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computacionais (softwares ou hardwares) e o usuário. 
 
Sistema pluvial  
Correntes aquosas, provenientes de água de chuva, que não apresentam contaminação por óleo, admitindo-se 
presença de compostos químicos, em quantidades tais que não impossibilitem o seu lançamento no corpo 
receptor. 
 
Sistema portátil de espuma – Bombeiros 
Equipamento cujos componentes são transportáveis para o local onde serão utilizados pelos próprios operadores. 
 
Sistema selado  
Conjunto de tubos, caixas e outros dispositivos destinados a evitar a emanação de vapores para a atmosfera, 
aliviando-os através de acessórios específicos. 
 
Sistema semi-fixo de espuma – Bombeiros 
Equipamento destinado à proteção de tanques de armazenamento de combustível, cujos componentes, 
permanentemente fixos, são complementados por equipamentos móveis para sua operação. 
 
Slot - Informática  
Termo em inglês utilizado para designar os conectores que ligam os periféricos ao barramento do computador. Na 
Placa Mãe são encontrados vários slots para o encaixe de placas de vídeo, placas de som, modem, rede, etc.  
 
Sobre-metal ou sobre-comprimento 
Comprimento adicional deixado nos “spools” fabricados visando permitir eventuais ajustes no campo. 
 
Sockolet - Tubulação 
Colar de encaixe e solda. 
 
Solário – Arquitetura e Construção 
Espaço destinado aos banhos de sol.  
 
Solda (Weld) - Soldagem 
A coalescência localizada de metais ou não-metais, produzida pelo aquecimento dos materiais à temperatura de 
soldagem, com ou sem aplicação de pressão, ou pela aplicação de pressão apenas, e com ou sem o uso de metal de 
adição. 
 
Solda autógena (Autogenous Weld) - Soldagem 
Solda executada por fusão de materiais sem a participação de metal de adição. 
 
Solda de aresta (Edge Weld) - Soldagem 
Solda executada numa junta de aresta. 
 
Solda de costura (Seam Seld) - Soldagem 
Solda contínua executada entre ou em cima de membros sobrepostos. A solda contínua pode consistir de um único 
cordão de solda ou de uma série de soldas por pontos sobrepostos. 
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Solda de fixação (Tack Weld) - Soldagem 
Uma solda feita para fixar os membros de uma junta em posição de alinhamento até que a solda definitiva seja 
executada. 
 
Solda de selagem (Seal Weld) - Soldagem 
Solda executada com a finalidade de impedir vazamentos. 
 
Solda de tampão (Plug Weld) - Soldagem 
Solda executada em um furo circular ou não, localizado em uma das superfícies de uma junta sobreposta ou em T, 
que une um componente ao outro. As paredes do furo podem ser paralelas ou não e o furo pode ser parcial ou 
totalmente preenchido com metal de solda. 
 
Solda de topo (Butt Weld) - Soldagem 
Solda executada em uma junta de topo. 
 
Solda descontínua - Soldagem 
Solda na qual a continuidade é interrompida por espaçamentos sem solda. 
 
Solda em ângulo (Fillet Weld) - Soldagem 
Solda cuja seção transversal apresenta-se aproximadamente triangular, com um ângulo geralmente reto entre as 
superfícies a serem unidas. 
 
Solda em cadeia - Soldagem 
Solda descontínua, executada em ambos os lados de uma junta de ângulo, composta por cordões igualmente 
espaçados, de modo que um trecho de cordão se oponha ao outro. 
 
Solda em chanfro (Groove Weld) - Soldagem 
Solda executada em uma junta, com bisel previamente preparado. Ver chanfro. 
 
Solda em escalão - Soldagem 
Solda descontínua, executada em junta de ângulo, geralmente em T, composta por cordões igualmente espaçados, 
de modo que um trecho dos cordões se oponha a uma parte não soldada. 
 
Solda fraca (Soldering) - Soldagem 
Processo de união de materiais onde apenas o metal de adição sofre fusão. O metal de adição se distribui por 
capilaridade na fresta formada pelas superfícies da junta, após fundir-se à temperatura inferior a 450 °C – Ver 
brasagem. 
 
Solda heterogênea - Soldagem 
Solda executada de modo que a composição do metal de solda seja significativamente diferente da composição do 
metal de base. 
 
Solda homogênea - Soldagem 
Solda executada de modo que a composição química do metal de solda seja próxima à do metal de base. 
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Solda por pontos (Spot Welding) - Soldagem 
Solda executada entre ou sobre membros sobrepostos, cuja fusão ocorre entre as superfícies em contato ou sobre 
a superfície externa de um dos componentes. A seção transversal da solda no plano da junta é aproximadamente 
circular. 
 
Solda provisória (Temporary Weld) - Soldagem 
Solda destinada a manter fixas uma ou mais peças em um equipamento ou estrutura para uso temporário no 
manuseio, movimentação ou transporte do equipamento ou da estrutura. 
 
Soldabilidade (Weldability) - Soldagem 
Capacidade de um material ser soldado sob determinadas condições de fabricação impostas a uma estrutura 
adequadamente projetada e para um desempenho satisfatório nas finalidades a que se destina. 
 
Soldador (Welder) - Soldagem 
Profissional qualificado a executar soldagem manual ou semi-automática. 
 
Soldagem (Welding) - Soldagem 
Método utilizado para unir materiais por meio de solda. 
 
Soldagem a arco (Arc Welding) - Soldagem 
Operação referente a grupo de processos de soldagem que produz a união de metais pelo aquecimento destes por 
meio de um arco elétrico, com ou sem aplicação de pressão e com ou sem o uso de metal de adição. 
 
Soldagem a seco (Dry welding) – Petróleo Off-Shore  
Sistema convencional de soldagem. 
 
Soldagem automática (Automatic Welding) - Soldagem 
Soldagem feita com equipamento que executa a operação de soldagem, com ajuste dos controles feito por um 
operador de soldagem. O equipamento pode ou não posicionar a peça. 
 
Soldagem manual (Manual Welding) - Soldagem 
Operação realizada por equipamento de soldagem, sendo que toda a sua sequência é executada e controlada 
manualmente. 
 
Soldagem semi-automática (Semiautomatic Welding) - Soldagem 
Operação realizada com equipamento de soldagem que controla somente a alimentação do metal de adição. A 
progressão da soldagem é controlada manualmente. 
 
Soleira – Arquitetura e Construção 
Degrau que antecede o vão das portas.  
 
Solução de espuma – Bombeiros 
Pré-mistura de água com líquido gerador de espuma (LGE). 
 
Solvente 
Líquido volátil que tem o poder de dissolver outra substância sem alterar a composição química original, formando 
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uma mistura uniforme. 
 
Sonar de reentrada (Re-entry sonar) – Petróleo Off-Shore  
Equipamento que permite o rastreamento submarino em operação de reentrada. 
 
Sondador (Driller) – Petróleo Off-Shore  
Operador de equipamentos de perfuração. 
 
Sopé continental (Continental rise) – Petróleo Off-Shore  
Porção mais ao largo da Margem Continental, justaposta ao “pé do Talude (foot of slope) e que, nas profundezas, 
faz fronteira com a planície abissal. Suas profundidades variam de 1.500 a 4.000 m, com gradientes batimétricos 
médios em torno de 1:150. 
 
Soprador - Equipamentos 
Espécie de compressor de grandes vazões e baixas pressões. 
 
Sopradora - Polímeros  
Equipamento que permite a transformação de plásticos através do processo de sopro. 
 
Sopro - Polímeros 
Processo de transformação de plásticos utilizados na fabricação de produtos vazados. Consiste na extrusão ou 
injeção de um tubo semi-manufaturado (parison), que a seguir é envolvido por um molde e soprado. Ideal para a 
fabricação de garrafas, embalagens, bóias, tanques de combustível, etc. 
 
Sopro magnético (Arc Blow) - Soldagem 
Deflexão de um arco elétrico, de seu percurso normal, devido a forças magnéticas. 
 
Soquete (Socket) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de acabamento dado ao cabo de aço para a sua conexão. 
 
Soquete aberto (Jaw socket) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de soquete de formato semelhante a uma manilha com conexão por cavirão (pino) próprio. 
 
Soquete de seções fechado (Closed spelter socket) – Petróleo Off-Shore  
Soquete usado em conexões de amarras e/ou cabos (arames) composto por duas seções e trava atuando como 
malhete. 
 
Soquete fechado (Eye socket ) – Petróleo Off-Shore  
Tipo de soquete que tem sua conexão feita por manilha alheia ao sistema. 
 
SPE - Petróleo 
Society of Petroleum Engineers. 
 
Spool - Tubulação 
Subconjunto de uma linha, formado pelo menos por uma conexão e um trecho de tubo, ou 2 conexões, que é 
montado em fábricas ou oficinas de campo (pipe shop). 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

175 
 

Sprinkler – Bombeiros 
Conjunto de equipamentos, cujos componentes são dotados de dispositivos sensíveis a elevação de temperatura, 
que se destina espargir água sobre a área incendiada. 
 
Subestrutura (Substructure) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura onde a torre e os motores e guinchos são instalados. 
 
Substituição da produção de petróleo por água (Gone to water) – Petróleo Off-Shore  
É um poço que produz água da formação no limite externo do campo de produção, afetando assim os níveis de gás, 
petróleo e água. Esse poço deverá ser paralisado e deslocada a produção mais para o centro do campo. 
 
Substituto (Substitute or “sub” ) – Petróleo Off-Shore  
Junta de ligação ou união roscada para coincidir com tubulações de diferentes tipos de roscas. 
 
Superpetroleiro (Very large crude carrier - VLCC) – Petróleo Off-Shore  
Naviotanque para transporte de petróleo cru entre 200.000 e 400.000 tpb (toneladas de porte bruto) (ver 
ultrapetroleiro). 
 
Suporte de fulgor (Flare bridge) – Petróleo Off-Shore  
Peça de um equipamento que mede o flash point (ponto de fulgor) de um produto ou subproduto do petróleo. 
 
Suporte de instrumento - Instrumentação 
Dispositivo com a finalidade de fixar o instrumento, posicionando-o na cota adequada. 
 
Suporte de linhas - Instrumentação 
Dispositivo que suporta linha de sinal, de impulso ou de alimentação. 
 
Suporte de revestimento (Liner hanger) – Petróleo Off-Shore  
É um conjunto montado com cunhas de dentes cambiáveis e vedadores, usado para sustentação de um 
revestimento na seção inferior da coluna de revestimento de produção. 
 
Supridor / navio de suprimentos (Supply vessel) – Petróleo Off-Shore  
Termo dado à embarcação, geralmente um rebocador de alto mar sem dispositivos para reboque ou manuseio, 
destinado ao transporte de material e granéis líquidos e sólidos para as unidades ao largo (offshore). 
 
Suspensão de sólidos / Propriedade de hidratação (Gel) – Petróleo Off-Shore  
É a habilidade da lama de reter sólidos em suspensão quando é paralisado o bombeamento normal de circulação. 
Uma boa capacidade de retenção de sólidos evita que a coluna de perfuração emperre na sedimentação. 
 
Suspensão do revestimento (Casing hanger) – Petróleo Off-Shore  
Ato ou efeito ocorrido durante a fixação do revestimento. 
 
Switch - Informática  
Aparelho muito semelhante ao Hub, mas com o diferencial de que os dados vindos do computador de origem 
somente são repassados ao computador de destino. O Switch cria um canal de comunicação exclusiva entre a 
origem e o destino. Dessa forma, a rede não fica presa a um único computador no envio de informações.  
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Tarugo  

Produto semi-acabado longilíneo de seção geométrica simples para posterior processamento. 
 
Tábua protetora (Board) – Petróleo Off-Shore  
É uma tábua de proteção sobre a cabeça da posição do perfurador. 
 
Talha (Tackle block) – Petróleo Off-Shore  
Sistema para redução de esforço no içamento de pesos. 
 
Talude – Arquitetura e Construção 
rampa inclinada de terra e geralmente coberta por grama que funciona como muro de arrimo, impedindo o 
desmoronamento do solo. 
 
Talude – Petróleo Off-Shore 
Escarpa, aclives ou declives acentuados no relevo submarino. 
 
Talude continental (Continental slope) – Petróleo Off-Shore  
Província fisiográfica da Margem Continental que separa a Plataforma Continental da Elevação Continental. 
Começa logo após a quebra da plataforma (em torno de -200 m), com a ocorrência de elevadas declividades 
(gradientes batimétricos maiores que 1:40), podendo estender-se além dos 3.000 m de profundidade. Seu limite ao 
largo é o pé do talude (foot of slope). 
 
Tambor da bomba de areia (Sand reel) – Petróleo Off-Shore  
Tambor para bobinar o cabo da bomba de resíduos. 
 
Tambor de armazenamento (Storage drum) – Petróleo Off-Shore  
Tambor extra de um guincho para armazenamento de cabo de aço. 
 
Tambor de içamento (Calf Wheel) – Petróleo Off-Shore  
Tambor de içamento em uma armação de pulverização da rocha por onde se manipula o cabo de aço. 
 
Tambor de manuseio – Petróleo Off-Shore 
Tambor de estivagem do cabo de manuseio de âncoras em um guincho de reboque e manuseio. 
 
Tambor de trabalho (Tension drum) – Petróleo Off-Shore  
Tambor do guincho de âncora da plataforma para controle (manutenção) da tensão na linha de fundeio. 
 
Tambor exterior (Cathead) – Petróleo Off-Shore  
É o tambor exterior no eixo do tambor de um guincho utilizado para manipular um cabo que puxa tubulações, ou 
acionar as tenazes de revestimento nas operações de suprimento ou devolução de seções de tubulação. 
 
Tampa / cobertura (Cap) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura adicional que tem a finalidade de proteger quadros e unidades eletro-pneumáticas que são montadas a 
céu aberto. 
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Tampão (Plug) – Petróleo Off-Shore  
Vedação de um poço que está sendo abandonado. 
 
Tanque criogênico (Cryogenic tank) – Petróleo Off-Shore  
Tanque especial para armazenamento de nitrogênio líquido usado na estimulação de poços, ou também para 
armazenamento de outras substâncias, normalmente líquidas, que necessitam de temperaturas muito baixas, 
iguais ou inferiores a -100ºC, para permanecerem em seu estado físico operacional. 
 
Tanque de armazenamento (Flow tank) – Petróleo Off-Shore  
Tanque de armazenamento do petróleo produzido. 
 
Tanque de lama (Mud Box) – Petróleo Off-Shore  
É um tanque, ou container (recipiente), do qual a bomba de circulação aspira lama para o poço. 
 
Tanque de resíduos (Slop tank) – Petróleo Off-Shore  
Tanque de recebimento de resíduos de sedimentação de outros tanques, para sedimentação mais demorada. 
 
Tanques de fundo (Spud tanks) – Petróleo Off-Shore  
Tanques de estabilidade localizados nas sapatas das pernas de uma plataforma auto-elevatória. 
 
Tanques de superfície – Bombeiros 
São aqueles que estão com sua base diretamente apoiados no solo. 
 
Tanques de teto fixo – Bombeiros  
São tanques cujos tetos estão diretamente ligados à parte superior de seus costados. 
 
Tanques de teto flutuante – Bombeiros 
São tanques cujos tetos estão diretamente apoiados na superfície do líquido, no qual flutuam. 
 
Tanques elevados – Bombeiros 
São aqueles que se localizam acima do solo, sustentados por qualquer tipo de estrutura apoiada sobre a superfície 
do terreno. 
 
Tanques semi-enterrados – Bombeiros 
São aqueles que estão, em parte, abaixo do nível do solo. 
 
Tanques subterrâneos – Bombeiros 
São aqueles que se acham sob a superfície do terreno. 
 
Tarraxa para pesca (Fishing tap) – Petróleo Off-Shore  
É uma comprida tarraxa aparafusada na extremidade superior de um objeto perdido e de uso frequente em 
conjunto com diversas ferramentas de martelada. 
 
Taxa de corrosão – Tubulação / Equipamentos 
Número que indica a perda de espessura da tubulação ocorrida em determinado período de tempo em um ponto 
ou conjunto de pontos de controle e expressa em mm/ano. 
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Taxa de deposição (Deposition Rate) 
Massa de material depositado por unidade de tempo. 
 
Taxa de perigo 
Frequência de ocorrência de perigo. 
Taxa de Perigo = Frequência de Demanda x Probabilidade de Falha na Demanda. 
 
Taxa de produção (Production rate) – Petróleo Off-Shore  
Velocidade da produção de barris de um poço. 
 
Técnica de soldagem (Welding Technique) - Soldagem 
Variáveis de um procedimento de soldagem que são controladas pelo soldador ou operador de soldagem. 
 
Tecnologia VoIP (Voice Over Internet Protocol) - Informática  
Também conhecida como “Voz sobre IP”, essa tecnologia permite a transmissão de voz por IP, possibilitando a 
realização de chamadas telefônicas via internet. Para que a transmissão de voz seja possível, o VoIP captura a voz, 
que até então é transmitida de forma analógica e a transforma em pacotes de dados, que podem ser enviados por 
qualquer rede TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol).  
 
Têmpera 1 - Siderurgia 
Tratamento térmico que consiste no resfriamento rápido do material, de uma temperatura superior à sua 
temperatura crítica em meio de resfriamento específico. 
 
Têmpera 2 - Siderurgia 
É o tratamento térmico aplicado aos aços com porcentagem igual ou maior do que 0,4% de carbono. 
O efeito principal da têmpera num aço é o aumento de dureza. 
 
Temperatura de degradação - Polímeros 
Temperatura acima da qual as cadeias do polímero começam a se desagregar. Note-se que esses materiais não 
existem no estado gasoso. 
 
Temperatura de escoamento 
Temperatura mínima acima da qual o termoplástico é transformável através de aplicação de uma força mínima. 
 
Temperatura de interpasse (Interpass Temperature) - Soldagem 
Em soldagem multipasse, temperatura do metal de solda antes do passe seguinte ser iniciado. 
 
Temperatura de pós-aquecimento (Postheating Temperature) - Soldagem 
A temperatura especificada que a junta soldada deve permanecer durante um período de tempo especificado, 
imediatamente após a soldagem. 
 
Temperatura de pré-aquecimento (Preheat Temperature) - Soldagem 
A temperatura especificada que o metal de base deve atingir na região de soldagem, brasagem ou corte 
imediatamente antes destas operações se realizarem. 
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Temperatura de teste 
Temperatura do líquido de teste, definida pela média de uma série de medições efetuadas no reservatório. Para 
teste pneumático, é a temperatura do material da tubulação durante o teste. 
 
Temperatura de transição vítrea (Tg ou Tv) 
Temperatura abaixo da qual o termoplástico se torna frágil, não resistindo a choques. 
 
Temperatura limite 
Temperatura máxima permissível em operação, para o motor ou parte do motor, dentre a menor das temperaturas 
assim determinadas: 
a) pela máxima temperatura de superfície (risco de ignição da atmosfera explosiva que envolve o motor); ou 
b) pela estabilidade térmica dos materiais utilizados na sua construção. 
 
Temperatura máxima de superfície 
Temperatura mais elevada atingida em serviço, sob as condições de funcionamento mais adversas, dentro dos 
limites das características nominais do equipamento elétrico, por qualquer parte ou superfície desse equipamento, 
que possa causar a ignição da atmosfera explosiva ao seu redor. 
 
Tempo de ciclo ou ciclo - Instrumentação 
Somatório de todos os tempos de processo necessários para a produção de uma determinada tarefa. 
 
Tempo de circulação (Circulation time) – Petróleo Off-Shore  
Tempo que o fluido leva para completar a viagem de ida e volta (round trip). 
 
Tempo tE 
Tempo necessário para que o rotor ou enrolamento do estator de um motor de corrente alternada atinja a 
temperatura limite quando percorrido pela sua corrente de partida sob tensão e frequência nominais, partindo da 
temperatura de equilíbrio em regime nominal e à temperatura ambiente máxima. 
 
Tenacidade - Metalurgia 
Capacidade de um material tem para absorver energia, no campo plástico. 
 
Tenazes (Tongs) – Petróleo Off-Shore  
Tenazes de grandes dimensões, suspensas na torre por cabos de aço, usadas para arrastarem seções de tubulação 
de perfuração ou revestimento. Existem também tenazes pneumáticas ou hidráulicas. 
 
Tenazes para revestimento (Casing tongs) – Petróleo Off-Shore  
São tenazes de trabalho contínuo do tipo ajustável que, suspensas na torre de perfuração, são utilizadas para 
apertar juntas, quando da colocação do revestimento. 
 
Tensão residual alternada (Percent Ripple Voltage) - Soldagem 
É a relação percentual entre o valor pico-a-pico e o valor médio da tensão de saída do carregador. 
 
Tensão residual de soldagem (Residual Stress) - Soldagem 
Tensão residual proveniente de um processo de soldagem presente em um membro que esteja livre de forças 
externas ou gradientes térmicos. 
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Tensões residuais (Residual stress) - Soldagem  
Tensões provenientes de deformação térmicas ou mecânicas não uniforme, presentes em um corpo livre de 
esforços externos ou gradientes térmicos. 
 
Terça – Arquitetura e Construção 
Viga em madeira que sustenta os caibros do telhado.  
 
Termoestabilizante - Polímeros 
Aditivo que tem por objetivo minimizar ou eliminar o efeito danoso de altas temperaturas sobre o plástico, 
principalmente durante sua fusão durante a transformação. 
 
Termofixos - Polímeros 
São matériais plásticos que quando curados, com ou sem aquecimento, não podem ser reamolecidos por um 
próximo aquecimento; as matérias-primas para os termofixos são resinas oligoméricas, ainda termoplástica, que na 
moldagem em produtos, são curadas e transformadas em termofixos, insolúveis; estruturalmente, os termofixos 
têm como componentes fundamentais polímeros com cadeias moleculares contendo muitas ligações químicas 
primárias entre as cadeias diferentes – ligações cruzadas – que geram o comportamento dos termofixos, que 
podem também ser chamados polímeros reticulados ou polímeros com muitas ligações cruzadas; os termofixos, 
quando for necessário, podem conter aditivos e podem ter aplicações como plásticos de engenharia, como é o caso 
dos poliésteres insaturados reforçados com fibras de vidro; exemplos de matérias-primas para os plásticos 
termofixos: resina fenólica, resina uréia-formaldeído, resina melamina-formaldeído, resina epóxi e resina de 
poliéster insaturado; podem ser empregados como sinônimos de termofixos, os termos termorrígidos e 
termoendurecíveis; ver cura, oligômero, plástico, polímero e resina. 
 
Termoformação - Polímeros 
Processo de transformação de plásticos similar a uma estampagem a quente. O plástico, na forma de chapa ou 
placa, é aquecido até se tornar bastante maleável (mas não fundido). A seguir, ele é conformado a vácuo (processo 
negativo) ou estirado (processo positivo), sendo resfriado a seguir. 
 
Termoplásticos - Polímeros 
São polímeros capazes de ser repetidamente amolecidos pelo aumento da temperatura e endurecidos pela 
diminuição da temperatura. Esta alteração reversível é física e não química, mas pode provocar alguma degradação 
no termoplástico, para um número elevado de ciclos de aquecimento e de resfriamento; estruturalmente, os 
componentes fundamentais dos termoplásticos são polímeros com cadeias lineares ou ramificadas, sem ligações 
cruzadas, isto é, entre as cadeias poliméricas diferentes só existem interações intermoleculares secundárias, 
reversíveis com a temperatura; os termoplásticos podem ser: convencionais (ou de grande uso), especiais ou de 
engenharia; os termoplásticos 
convencionais (ou de grande uso) são: polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, polipropileno, 
poli (cloreto de vinila) e o poliestireno; entre os termoplásticos especiais se destacam o poli (metacrilato de metila) 
e o poli (tetraflúor-etileno); os principais termoplásticos de engenharia são: náilons, policarbonatos, poliacetais, 
poliésteres termoplásticos, ABS (graus de engenharia), poli (óxido de fenileno) modificado com poliestireno, 
polissulfonas, poli (sulfeto de fenileno) e poli (éter-éter-cetona); os termoplásticos, quando for necessário, podem 
conter aditivos - ver plásticos e polímero. 
 
Termorrígido - Polímeros 
Polímero que se caracteriza por não se fundir, transformando-se em pó (fuligem) ao ser aquecido acima de 
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determinada temperatura. Também não se dissolve em solventes. O mesmo que termofixos - ver termofixos. 
 
Terpolímero - Polímeros 
Caso particular de copolímero formado por três meros diferentes; o ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) é o 
principal exemplo de terpolímeros. 
 
Terraço – Arquitetura e Construção 
Ambiente descoberto anexo a uma construção em qualquer pavimento.  
 
Terraplenar – Arquitetura e Construção 
Ato de preencher um espaço com terra ate chegar ao nível desejado.  
 
Tesoura – Arquitetura e Construção 
Armação em formato triangular no telhado, que vence grandes vãos sem o auxílio de paredes.  
 
Testador de formação (Formation tester) – Petróleo Off-Shore  
Ferramenta descida através de um cabo no poço e que pode, em profundidades predeterminadas, recolher 
amostras de fluidos contidos na rocha, além de registrar as pressões hidrostática, de fluxo e estática. 
 
Testador de revestimento (Casing tester) – Petróleo Off-Shore  
É um dispositivo de vedação utilizado para localizar vazamentos na coluna de revestimento. 
 
Teste 
Observação do comportamento do instrumento quando submetido a determinadas condições. 
 
Teste da coluna de perfuração (Drill stem test) – Petróleo Off-Shore  
É um método de se testar a produção potencial de uma formação reservatório, através da colocação de vedadores 
(obstruidores) na coluna de perfuração para acomodar o cabeçote hidrostático da coluna de lama e permitir o fluxo 
do fluido da formação para dentro da coluna de perfuração. 
 
Teste de flexão (Bending test) – Petróleo Off-Shore  
Teste de flexão da coluna. 
 
Teste de fluxo (Flow test) – Petróleo Off-Shore  
Produção controlada de um poço para estabelecer as condições do reservatório. 
 
Teste de fluxo (Straddle test) – Petróleo Off-Shore  
Técnica da colocação de vedadores de poços acima e abaixo da formação reservatório, para a execução (ou 
condução) de testes de fluxo. 
 
Teste de partículas magnéticas (Magnetic particle testing) – Petróleo Off-Shore  
Teste para avaliação do fluido circulante ou da formação perfurada (magnetic survey). 
 
Teste de potencial produtor (Potential test) – Petróleo Off-Shore  
Teste que proporciona informações sobre a capacidade de um poço. 
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Teste de produção 
Teste efetuado durante a fabricação ou montagem com o objetivo de avaliar as propriedades mecânicas, químicas 
e metalográficas das juntas soldadas e que, na impossibilidade de se efetuar uma amostragem, é realizado em 
peças de teste soldadas nas mesmas condições da soldagem de produção. 
 
Teste de segurança da queima do gás (Burnout test) – Petróleo Off-Shore 
Teste usado preliminarmente a fim de serem verificadas as condições de segurança do poço, antes de sua produção 
normal. 
 
Teste destrutivo (Destructive test) – Petróleo Off-Shore  
Ensaio para verificar a resistência de um corpo ou de uma substância até a sua completa destruição. 
 
Testemunho (Core) – Petróleo Off-Shore  
É uma amostra de rocha sólida (testemunho) da formação que está sendo perfurada, recolhida através de um 
trépano para este fim. 
 
Testemunhos da parede do poço (Coring / Side walls) – Petróleo Off-Shore  
Testemunhos recuperados das paredes do poço já perfurado pela utilização de um dispositivo hidráulico ou tipo 
pistola, que força pequenos retentores de testemunhos dentro da parede e assim, durante a retirada da 
ferramenta do poço, são obtidas amostras para exame. 
 
Teto – Bombeiros 
Parte de uma edificação situada logo acima do piso, podendo ser em forro ou laje. 
 
TFT (Thin Film Transistor ou Transistor Fino de Filme) - Informática  
Tipo de monitor de cristal líquido, também conhecido como Matriz Ativa, capaz de fornecer alto contraste e 
resposta mais rápida que os monitores normais de matriz passiva. 
 
Thredolet - Tubulação 
Colar roscado. 
 
Tie-in – Tubulação / Projetos 
É definido como sendo o limite do escopo de um fornecimento. É geralmente o ponto de interligação entre dois 
escopos. 
 
Tijolo de espelho – Arquitetura e Construção 
Tijolo assentado com a face maior a vista.  
 
Tintas - Polímeros 
É basicamente a mistura estável de uma parte sólida (que forma a película aderente à superfície a ser pintada) em 
um componente volátil (solvente(s) orgânico(s) ou água). A parte sólida é composta por: pigmentos, cargas, outros 
aditivos e o(s) veículo(s) sólido(s). As resinas poliméricas mais utilizadas como veículos sólidos são as resinas 
alquídicas, resina epóxi, resinas acrílicas, poliuretanos e o poli (acetato de vinila) e seus derivados - ver resina. 
 
Tipo de proteção - Designação Ex - Instrumentação 
Conjunto das letras Ex, seguidas de uma ou mais letras minúsculas, conforme normas ABNT NBR 9518 e 
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IEC 60079-0, indicando o tipo de proteção adotado. 
 
Tipo de proteção - Designação Ex d - Instrumentação 
Tipo de proteção “à prova de explosão”, conforme normas ABNT NBR 5363 e IEC 60079-1. 
 
Tipo de proteção - Designação Ex e - Instrumentação 
Tipo de proteção “segurança aumentada”, conforme normas ABNT NBR 9883 e IEC 60079-7. 
 
Tipo de proteção - Designação Ex n - Instrumentação 
Tipo de proteção “não acendível”, conforme norma IEC 60079-15. 
 
Tipo de proteção - Designação Ex p - Instrumentação 
Tipo de proteção “invólucro com pressurização”, conforme normas ABNT NBR 5420 e IEC 60079-2. 
 
Tipo de proteção de motor para atmosfera explosiva 
Conjunto de medidas específicas aplicadas em um motor elétrico para evitar que cause a ignição da atmosfera 
explosiva ao seu redor. 
 
Tirante – Arquitetura e Construção 
Viga horizontal das tesouras que concentra os esforços de tração; barra de ferro que absorve os empuxos laterais 
de paredes, evitando que desmoronem.  
 
Tirante horizontal (Girt ou girth) – Petróleo Off-Shore  
É um dos tirantes horizontais entre as pernas principais de uma torre. 
 
Toca do rato (Mouse hole) – Petróleo Off-Shore  
Recurso usado em sistemas de perfuração terrestres que consta de um buraco próximo à mesa rotativa (de 7 a 
8 m), para acomodar uma única seção de tubos, evitando a necessidade de se deitar ao conjunto de ligação da 
coluna de perfuração ao tornel. 
 
Tolerância a falha espúria - Instrumentação 
Recurso agregado ao projeto de uma malha de segurança, com a finalidade de não ocasionar atuação indevida do 
SIS, quando da ocorrência de falha espúria, contribuindo para disponibilidade da planta. 
 
Tolerância a falha na demanda - Instrumentação 
Recurso agregado ao projeto de uma malha de segurança, com a finalidade de não comprometer a execução de sua 
função de segurança quando da ocorrência de uma falha oculta. 
 
Tolerância a falha na demanda e espúria - Instrumentação 
Recurso agregado ao projeto de uma malha de segurança, com a finalidade de contribuir para a disponibilidade da 
planta e não comprometer a execução de sua função de segurança, quando da ocorrência de uma falha na 
demanda ou espúria. 
 
Tolueno / Toluol (Toluene) – Petróleo Off-Shore  
Líquido incolor, com odor característico, obtido do fracionamento do petróleo aromático e do carvão (hulha), 
usado como solvente e matéria prima para fabricação de explosivos. Fórmula (C6H5CH3). 
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Toner - Informática  
Consumível utilizado pelas impressoras a laser que, por meio de aquecimento, é transferido para a mídia a ser 
impressa, formando a imagem desejada. 
 
Toolpusher (Toolpusher) – Petróleo Off-Shore  
Sistema utilizado para operações de perfilagem em poços altamente desviados ou com sérios problemas 
mecânicos. Consiste em colocar diversas ferramentas de perfilagem em comandos especiais e descê-los no poço 
com a própria coluna de perfuração. 
 
Topografia – Arquitetura e Construção 
Analise e reprodução gráfica do terreno, incluindo os aspectos de irregularidade.  
 
Torcida da coluna (Twist off) – Petróleo Off-Shore  
Pane da coluna de perfuração devido ao esforço torcional (axial) excessivo, ou de tubulação com falha. 
 
Torneamento  
Processo de usinagem de metais no qual a peça é rotacionada em um torno, à medida que é submetida à ação de 
uma ferramenta cortante. 
 
Torneira de emergência (Kelly cock) – Petróleo Off-Shore  
É uma torneira colocada no topo do conjunto de ligação da coluna de perfuração ao tornel (kelly) e do tornel, para 
proporcionar meio de estancar qualquer fluxo de fluido do poço, através da coluna de perfuração, durante situação 
de emergência. 
 
Tornel / destorcedor (Swivel) – Petróleo Off-Shore  
Conjunto suspenso por um gancho e aparafusado ao lado superior do Kelly, veja Kelly ou Conjunto de ligação da 
coluna de perfuração ao tornel, por conexão roscada (rosca esquerda). 
 
Torque (Torque) – Petróleo Off-Shore  
Medida de força aplicada a um eixo para girá-lo. Na instalação de perfuração rotativa, o termo se aplica 
principalmente à rotação da coluna de perfuração. 
 
Torre de desaeração (Deaeration tower) – Petróleo Off-Shore  
Utilizada em processos de desgaseificação. 
 
Torre de perfuração (Derrick) – Petróleo Off-Shore  
É uma estrutura tipo torre erguida em local preestabelecido para perfuração. A torre é capaz de manipular todas as 
operações dentro do poço e a sua capacidade é ditada pela profundidade programada da perfuração do poço e 
pelas cargas de tubulações de perfuração e de revestimento. 
Existem dois tipos de estruturas: a torre padrão, que é uma estrutura tipo torre, ou a mais comum, o “mastro de 
perfuração”, que pode ser abaixado ou elevado hidraulicamente, sendo relativamente de fácil transporte de 
canteiro para canteiro.  
São testados para resistirem a uma tração de 1,5 milhão de libras e normalmente atingem a uma altura de +/- 41 
metros para facilitar o manuseio de tubulações de perfuração ou revestimento de até 27 m de comprimento. 
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Torre do queimador (Flare stack) – Petróleo Off-Shore  
Estrutura para projeção da tubulação de condução do gás, ou fluido poço (teste), para queima. 
 
Torre telescópica (Telescopic derrick) – Petróleo Off-Shore  
Mastro retrátil, cujas seções se encaixam uma dentro da outra, podendo ser estendido e montado por meio de 
talha a cabo ou hidraulicamente. 
 
Torrista (Derrick man) – Petróleo Off-Shore  
Membro da equipe de perfuração que opera os equipamentos da torre. 
 
Tosco – Arquitetura e Construção 
Trabalho de carpintaria que fica embutido e, por isso, não recebe bom acabamento.  
 
Touch Screen - Informática  
Tela sensível ao toque, que pode ser ativada com a pressão de um dedo ou de uma caneta especial. Dispensa a 
utilização de periféricos, como teclado ou mouse. Utilizado em PDAs, terminais bancários, notebooks, entre outros.  
 
Trabalho diário (Day work) – Petróleo Off-Shore  
Um contrato entre o operador e o empreiteiro é frequentemente composto de duas partes: contrato por pés 
perfurados e por “trabalho diário”. Enquanto ocorre a instalação da perfuração, trabalha-se à base de “trabalho 
diário” que é pago a preço pré-fixado. O “trabalho diário” inclui tarefas tais como: teste de fluxo de produção, 
perfuração a extremas profundidades, recuperação de testemunhos, etc., que exigem a paralisação dos trabalhos 
de perfuração. 
 
Transmissor (Transmiter) - Instrumentação 
Dispositivo que sente uma variável de processo por meio de um elemento primário e que produz uma saída cujo 
valor é geralmente proporcional ao valor da variável de processo. O elemento primário poderá ser ou não parte 
integrante do transmissor. 
 
Tratamento com jateamento abrasivo seco 
Método de preparação de superfícies de aço para pintura, pelo emprego de areia seca, granalha de aço, óxido de 
alumínio sinterizado ou outros abrasivos, impelidos por meio de ar comprimido ou através de força centrífuga. 
 
Tratamento com jateamento abrasivo úmido 
Método de preparação de superfícies de aço para pintura, pelo emprego de areia molhada, com ou sem inibidor de 
corrosão. Os sistemas abrangidos por esta Norma são os seguintes: 
a) aquele em que a areia é molhada no interior do equipamento que a contém; 
b) equipamento em que a areia é molhada no bico de jato. 
 
Tratamento por hidrojateamento 
Método de preparação de superfícies de aço para pintura pelo emprego de água sob alta pressão [70 MPa a 170 
MPa (10.000 psi a 25.000 psi)] ou ultra alta pressão [acima de 172 MPa (25.000 psi)]. Este processo não abre perfil 
de ancoragem. 
 
Tratamento térmico  
Operação ou conjunto de operações realizadas no estado sólido que compreendem aquecimento, permanência em 
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determinadas temperaturas e resfriamento, realizados com a finalidade de conferir ao material determinadas 
características. 
 
Tratamento térmico após soldagem (Postwelding Heat Treatment) - Soldagem 
Qualquer tratamento térmico após soldagem. 
 
Tratamento térmico de alívio de tensões (Stress Relief Heat Treatment) - Soldagem 
Aquecimento uniforme de um, ou parte de um, equipamento ou estrutura a uma temperatura suficiente, para 
relaxar a maior parte das tensões residuais, seguido de resfriamento uniforme. 
 
Tratamento térmico de alívio de tensões localizado  - Soldagem 
Tratamento térmico de alívio de tensões de uma região espec ífica de um equipamento ou estrutura. 
 
Tratamento termoquímico  
Conjunto de operações realizadas no estado sólido que compreendem modificações na composição química da 
superfície da peça, em condições de temperatura e meio adequados. 
 
Trefilação - Metalurgia 
Conformação a frio de material passando por uma matriz com redução de área da seção. 
 
Treliça – Arquitetura e Construção 
Armação de ripas de madeira cruzadas que funciona como divisória ou suporte para espécies vegetais.  
 
Tremonha de cimento (Cement Hopper) – Petróleo Off-Shore  
É uma tremonha em forma de funil para cimento seco, guarnecida na sua base de uma boca de jato através da qual 
a água é injetada sob alta pressão para formar um cimento pastoso, para fins de cimentação de uma coluna de 
revestimento ou colocação de um plug (vedador) de cimento. 
 
Trépano para recuperação de testemunhos – Petróleo Off-Shore 
É um dispositivo tubular munido na sua extremidade inferior de uma broca tipo anular e projetada para recuperar, 
da formação em perfuração, testemunhos sólidos em forma de barra para avaliação por geólogos. 
 
Trip - Instrumentação 
Ação de uma malha de segurança sobre seu(s) atuador(es). 
 
Tubo “kort” (Kort nozzle) – Petróleo Off-Shore  
Tubulão que envolve o hélice para direcionar sua corrente de descarga. Foi desenvolvido para melhorar a tração, 
fazendo-o em até 30%. 
 
Tubo chaminé (Stove pipe) – Petróleo Off-Shore  
Revestimento do tubo rebitado, usado nos antigos poços perfurados por cabo. 
 
Tubo de impressão (Impression block) – Petróleo Off-Shore  
É um tubo preenchido com chumbo ou cera, colocado no poço, para colher a impressão da parte superior de um 
objeto perdido (peixe) a fim de ser avaliado o melhor método de recuperação deste. 
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Tubo de ponta (Tail pipe) – Petróleo Off-Shore  
Seção de tubo que é colocada abaixo de um vedador. 
 
Tubos de produção (Tubing) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação usada no transporte de petróleo para os separadores. 
 
Tubovia ou Pipe-Way - Tubulação 
Estrutura de concreto, com a forma de dormente, para suportar linhas de tubulação off-site, geralmente com 
alturas não superiores a 0,5m. 
 
Tubulação 
Conjunto de tubos e acessórios (válvulas, flanges, curvas, conexões, etc.) destinados ao transporte de fluidos de 
processo ou de utilidades. 
 
Tubuleiro – Tubulação 
Designação dada àqueles que trabalham com tubulação industrial, projetos ou mantagens. 
 
Tubulação  de contorno ou conexão de desvio (By-pass) – Petróleo Off-Shore  
Geralmente se refere a uma tubulação de desvio que redireciona a operação da válvula ou outro mecanismo de 
controle. É instalada para permitir o fluxo do líquido enquanto são executados ajustes ou reposições das peças do 
equipamento de controle. 
 
Tubulação aberta (Endless tubing) – Petróleo Off-Shore  
Diz-se da tubulação momentaneamente sem os acessórios nas extremidades. 
 
Tubulação de esteio (Conductor pipe) – Petróleo Off-Shore  
É uma seção curta de tubulação de revestimento de grande diâmetro, usada em canteiros de terrenos pantanosos, 
ou outra condição semelhante, que serve para manter aberta a extremidade superior da perfuração do poço. Sua 
função principal é proporcionar meio para o regresso da lama circulante ao tanque ou cova de estocagem (ou 
recirculação). 
 
Tubulação de fluxo (Flow line) – Petróleo Off-Shore  
É a tubulação de retorno do cabeçote do poço, através da qual a lama passa para a peneira oscilante. Pode ser 
também a tubulação por onde passa o petróleo ou gás produzido (ou coflexip). 
 
Tubulação de perfuração (Drill pipe) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação de alta qualidade, aparafusadas juntas, fazendo a coluna de perfuração. As seções individuais possuem 
+/- 9 m de comprimento se são munidas, na sua extremidade superior, de conectores tipo caixa e, na inferior, com 
conectores tipo pino duplo. Os tamanhos (bitolas) mais comuns são de diâmetro: 13; 11,4; 8,9; 7,3 e 5,4 cm. 
 
Tubulação de revestimento lisa (Flush point casing) – Petróleo Off-Shore  
Seções de tubulação de revestimento que possuem (inclusive nas conexões) diâmetro externo uniforme, contrárias 
às tubulações com colares de revestimento onde os mesmos possuem diâmetro externo maior do que a tabulação. 
 
Tubulação em serviço – Tubulação 
Tubulação não desativada que já tenha operado, podendo estar ou não em operação no momento considerado. 
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Tubulação emperrada (Stuck pipe) – Petróleo Off-Shore  
Tubulações (perfuração, revestimento, etc.) que prendem no poço e não podem ser elevadas ou abaixadas e, 
frequentemente, também não podem ser giradas ou circuladas. 
 
Tubulação fendada (Screen pipe)  – Petróleo Off-Shore  
Curta seção de tubulação de revestimento, perfurada ou fendada, usada para proteger a face da formação 
produtora e evitar que sejam arrastadas, pelo fluido, areia ou quebras da formação para dentro da coluna de 
produção. 
 
Tubulação perfurada – Petróleo Off-Shore 
Técnica de ancoragem da coluna de perfuração em um poço em exploração para teste da sua velocidade de fluxo. 
 
Tubulação vertical de distribuição de lama (Stand pipe) – Petróleo Off-Shore  
Tubulação de aço situada na torre, ao lado de uma das pernas da estrutura, ligada à mangueira flexível do kelly, ao 
tornel giratório. 
 
Tubulações de pequeno diâmetro (TPD) – Tubulação 
Tubulações de instalações industriais de diâmetro nominal igual ou inferior a 1.1/2”; compreendendo as linhas de 
processo, linhas auxiliares de máquinas e linhas de instrumentação. 
 
Tubulações de processo (Linha “On Site”) – Tubulação 
Tubulação que interliga sistemas de tubulação ou equipamentos no espaço físico definidos pelas unidades de 
processo, normalmente delimitadas pelo limite da bateria. 
 
Tubulações de transferência (Linhas “Off-Site”) – Tubulação 
Tubulações que interligam sistemas de tubulação ou equipamentos no espaço físico fora das unidades de processo. 
 
Tubulações de utilidades – Tubulação 
Tubulações que transportam fluidos auxiliares, necessários ao processo e armazenamento. 
 
Túnel (Tunnel) – Petróleo Off-Shore  
Nome dado ao alojamento de propulsor lateral. 
 
Turfa - Ecologia 
Depósitos recentes de carvão, formado principalmente em regiões de clima frio ou temperado, onde os vegetais 
são carbonizados antes do apodrecimento. 
 
Turion - Informática  
Turion 64 e Turion 64 X2 (respectivamente siglas TR e TRX2) são processadores para laptop AMD que possuem a 
arquitetura do Athlon 64, mas com menos consumo de energia. Além do Turion 64 de um núcleo, existe uma 
versão "Dual-Core", o Turion 64 X2. Tanto o Turion 64 como o Turion 64 X2 utilizam memórias DDR2. Os dois usam 
tecnologia de 65 nanômetros o que diminui o TDP e consequentemente o gasto de energia. Possuem a tecnologia 
PowerNow, parecida com Cool'n'Quiet de computadores desktop Athlon 64 a fim de diminuir o clock e a tensão se 
o processador não estiver sendo usado ou a tarefa exigida é pequena. 
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Turma de perfuração (Drilling) – Petróleo Off-Shore  
Do início das perfurações até a sua conclusão, o aparelho de perfuração opera 24 horas por dia. 
Três turnos existem nas operações, geralmente de 8 horas cada, exceto nas operações ao largo, onde existem dois 
turnos de 12 horas cada. Turmas de reserva (ou alívio) fazem o trabalho para proporcionar períodos de repouso. 
 
Turno de trabalho (Tour) – Petróleo Off-Shore  
Turno trabalhado por uma turma ou equipe de perfuração, normalmente com 12 horas de duração. 
 
Turno diurno (Day tour) – Petróleo Off-Shore  
É um turno trabalhado pela turma de perfuração entre 08:00 e 16:00 h. 
 
Turno noturno (Graveyard tour) – Petróleo Off-Shore  
É o turno de perfuração que normalmente começa à meia-noite e termina às 08:00 horas. 
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Último contato (Flange up) – Petróleo Off-Shore  

É o ato de se fazer a última conexão no sistema de tubulação. Na gíria de canteiro, também significa o término de 
qualquer operação, ou de demissão do cargo. 
 
Ultra Low Voltage (ULV) - Informática  
É uma classe de processadores frequentemente usados em netbooks. O ULV utiliza menos energia o que ajuda na 
redução de calor produzido, geralmente emitido pelas baterias, fazendo com que a vida útil das baterias aumente.  
 
Ultrapetroleiro (Ultra large crude carrier - ULCC) – Petróleo Off-Shore  
Naviotanque para transporte de petróleo cru com 400.000 tpb (toneladas de porte bruto) ou mais (ver 
superpetroleiro). 
 
Um tijolo – Arquitetura e Construção 
Parede de espessura correspondente ao comprimento de um tijolo assentado no sentido da largura.  
 
Umbilical de controle (Control umbilical) – Petróleo Off-Shore  
Umbilical de controle instalado entre o preventor de estouros (BOP) e a árvore molhada para controle das válvulas. 
 
Unha (Claw) – Petróleo Off-Shore  
Peça usada para calçar estruturas. 
 
União superior (Landing joint) – Petróleo Off-Shore  
É a união superior de uma coluna de revestimento, por cimento, à sua posição final, englobando o cabeçote de 
cimento. Após o bombeamento e secagem do cimento pastoso dentro do poço, a união é retirada, deixando a 
coluna de revestimento cimentada na sua posição final. 
 
Unidade 
É uma instalação industrial caracterizada por sua função operacional e confinada em uma área destacada e 
perfeitamente definida no conjunto de construções que compõem a Refinaria. 
 
Unidade de conservação - Ecologia 
Espaço territorial delimitado e seus componentes, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público para a proteção da natureza, com objetivos e limites 
definidos, sob regime específico de administração, ao qual se aplicam adequado garantias de proteção. 
 
Unidade de coqueamento retardado (UCR) - Petróleo 
Forma mais severa de craqueamento térmico, transforma resíduo de vácuo em produtos mais leves, produzindo 
adicionalmente coque. 
 
Unidade de craqueamento catalítico - Petróleo 
Processo de refino que converte óleos destilados pesados em frações leves de maior valor comercial, tais como 
gasolinas, gás liquefeito do petróleo (GLP) e naftas. 
 
Unidade de destilação atmosférica - Petróleo 
Processo físico que separa os componentes de uma mistura líquida em função de seus pontos de ebulição. No 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

191 
 

processo de destilação, o petróleo in natura é fracionado por meio do aquecimento. As partes mais leves são 
separadas sob a forma de vapor, enquanto as frações mais pesadas continuam líquidas. 
 
Unidade de hidrotratamento de correntes instáveis - Petróleo 
Produz diesel de baixo teor de enxofre a partir de correntes de destilação direta e da unidade de coqueamento 
retardado de petróleo. 
 
Unidade de manobras computadorizada (Joystick) – Petróleo Off-Shore  
Sistema de controle de manobras por computador, que tem na movimentação do joystick do console do passadiço 
(ou asas - remoto) o movimento resultante desejado da embarcação, provocado pelos propulsores e lemes. Facilita 
sobremaneira as manobras ao simplificar todas as ordens para somente um comando. 
 
Unidade extintora – Bombeiros 
Capacidade mínima convencionada de agente extintor. 
 
Unidade flutuante de produção, armazenamento e transbordo – Petróleo Off-Shore  
Sistema flutuante de produção antecipada. Normalmente é uma embarcação (petroleiro) convertida para planta de 
produção e estocagem. Sua capacidade de posicionamento (ancoragem) depende do sistema submerso, chegando 
a mais de 1700 metros. 
 
Unidades de conservação de proteção - Ecologia 
Nova designação para as Unidades de Conservação de Uso Indireto. 
 
Unidades de conservação de uso direto - Ecologia 
Aquelas nas quais a exploração e o aproveitamento econômico direto ou exploração dos recursos naturais são 
permitidos, de uma forma planejada ou regulamentada. 
 
Unidades de conservação de uso indireto - Ecologia 
São aquelas Unidades onde está totalmente restringida a exploração e o aproveitamento econômico direto dos 
seus recursos naturais, podendo haver apenas o aproveitamento indireto de seus benefícios. 
 
Unidades de conservação de uso sustentável - Ecologia 
Nova designação para as Unidades de Conservação de Uso Direto. 
 
Unidades de tração (Pulling units) – Petróleo Off-Shore  
Unidade de serviços de perfuração utilizada para a retirada das varetas da bomba embutida no poço. 
 
Unix/Linux - Informática  
UNIX é um sistema operacional de 32 bits, multitarefa e multi-usuário, criado na década de 70. Porém seu código 
fonte foi divulgado posteriormente. Foi precursor de muitos sistemas de arquivo em árvore de hoje, inclusive MS-
DOS, VMS, e Macintosh. Ainda é possível ter acesso ao código fonte do UNIX, possibilitando que ele seja estudado e 
alterado, utilizando-se um simples PC. Existem dois sistemas de domínio público: MINIX e o LINUX, que podem ser 
copiados pela Internet. O LINUX foi desenvolvido na década de 90 pelo finlandês Linus Torvalds e em pouco tempo 
passou a ser utilizado tanto para fins acadêmicos como também para fins comerciais. O Linux roda na maioria dos 
processadores e suporta a maior parte dos periféricos.  
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UPGN - Petróleo 
Unidade de processamento de gás natural. 
 
Upgrade - Informática  
Atualização, modernização. 
 
Upload - Informática  
Transferência de dados de um computador local para um servidor. 
 
Upstream - Petróleo 
Atividades de exploração e produção. 
 
USB (Universal Serial Bus) - Informática  
Tecnologia que simplificou a conexão de diversos tipos de aparelhos (câmeras digitais, drives, modems, teclado, 
mouse, entre outros) ao computador, substituindo o uso de um tipo específico de conector para cada dispositivo. 
Adota um tipo de conector que deve ser comum a todos os aparelhos que o usarem. Dessa forma, uma porta USB 
pode ser usada para instalar qualquer dispositivo que use esse mesmo padrão. 
 
Usina de mistura de lama (Mud mixing plant) – Petróleo Off-Shore  
É a combinação de bombas, tremonhas, pistolas a jato e tanques necessários para a mistura dos componentes de 
um fluido (lama). 
 
Uso do solo - Ecologia 
É definido como o resultado de toda ação humana, envolvendo qualquer parte ou conjunto do   território, que 
implique na realização ou implantação de atividades e empreendimentos. 
 
Utilização sustentável - Ecologia 
Utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmos tais que não levem, a    longo prazo, à 
diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações das 
gerações presentes e futuras. 
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Válvula de alívio – Tubulação / Instrumentação 

Dispositivo automático de alívio de pressão, atuada pela pressão estática na entrada do obturador e caracterizada 
pela abertura lenta à medida que a pressão aumenta acima da pressão de ajuste, o que ocorre com o trabalho com 
líquidos. 
 
Válvula borboleta (Butterfly valve) – Tubulação 
Tipo de válvula utilizada em redes para o controle do fluxo de fluidos, geralmente colocada na extremidade do 
mangote flutuante que vai para o navio-tanque. 
 
Válvula de bloqueio – Tubulação 
Válvula que opera na condição de totalmente aberta ou totalmente fechada. 
 
Válvula de controle (Control Valve) – Tubulação / Instrumentação 
Dispositivo que manipula diretamente a vazão de um ou mais fluídos de processo. Não deverão ser consideradas as 
válvulas manuais de bloqueio e as válvulas de retenção auto-atuadas. A designação de válvula de controle manual 
deverá ser limitada a válvulas atuadas manualmente que são usadas para regulagem de vazões de fluídos de 
processo ou necessitem de identificação como instrumento. 
 
Válvula de corte – Tubulação 
O mesmo que válvula de bloqueio. 
 
Válvula de inspeção (Check valve) – Petróleo Off-Shore  
Válvula reguladora ou retentora para controle do fluxo em uma coluna ou piano de válvulas. 
 
Válvula de regulagem – Tubulação 
Válvula que tem por finalidade a modelação do fluxo. 
 
Válvula de retenção – Tubulação 
Válvula que tem por finalidade impedir o contra-fluxo. 
 
Válvula de segurança – Tubulação / Instrumentação 
Dispositivo automático de alívio de pressão, atuada pela pressão estática na entrada do obturador e caracterizada 
pela abertura instantânea e isso ocorre quando o fluido é um vapor ou gás. 
 
Válvula de segurança e alívio – Tubulação / Instrumentação 
É denominada válvula de segurança e alívio aquela que trabalha com líquidos e gases. 
 
Válvula mestre (Master gate) – Petróleo Off-Shore  
É a válvula principal montada no cabeçote de um poço produtor. 
 
Válvula ON / OFF – Tubulação 
O mesmo que válvula de bloqueio. 
 
Vão livre – Arquitetura e Construção 
Distância entre os pontos de apoio de uma estrutura.  
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Vareta de retorno da lama (Mud ditch) – Petróleo Off-Shore  
É uma vareta através da qual a lama retorna da peneira oscilante para o tanque de sucção da bomba de circulação. 
 
Vareta de solda (Welding Rod) - Soldagem 
Tipo de metal de adição utilizado para soldagem ou brasagem, normalmente em comprimento retilíneo, o qual não 
conduz corrente elétrica durante o processo. 
 
Vareta polida (Polished rod) – Petróleo Off-Shore  
Vareta altamente polida, com movimento de vai-e-vem através de uma gaxeta de vedação, no cabeçote de um 
poço, para a operação de ferramentas ou bomba interna neste poço. 
 
Varetas de sucção (Sucker rod) – Petróleo Off-Shore  
Varetas para o acionamento de bombas embutidas. 
 
Variável de processo - Instrumentação 
Qualquer propriedade mensurável de um processo. 
 
Variável diretamente controlada - Instrumentação 
Variável cujo valor medido origina um sinal de modo a originar um controle de "feedback". 
 
Variável manipulada - Instrumentação 
Quantidade ou condição que varia em função do sinal de erro para mudar o valor de uma variável controlada. 
 
Varredura - Instrumentação 
Função que consiste em amostrar, intermitentemente, de uma maneira pré-determinada cada uma das variáveis 
de um grupo. Normalmente, a finalidade de dispositivos com varredura é indicar o estado ou valor de variáveis, 
porém poderão estar associados a outras funções tais como registro e alarme. 
 
Vaso de pressão 
Entendem-se como Vaso de Pressão os equipamentos não sujeitos à chama, que contenham qualquer fluido em 
pressão manométrica igual ou superior a 103 kPa (1,05 kgf/cm2) ou submetidos a pressão externa. 
 
Vazamento (casting) - Polímeros 
Também conhecido como casting. É um processo de moldagem simples que consiste em verter, isto é, vazar no 
molde o polímero, na forma de uma solução viscosa de polímero em seu monômero. Após o término do vazamento 
ocorre a polimerização final do monômero. 
 
Vazamento (casting) - Siderurgia 
É um processo de moldagem simples que consiste em verter, isto é, vazar no molde o material fundido, na forma 
líquida. Após o término do vazamento e com resfriamento do molde se obtém o produto denominado de 
“fundido”. Por exemplo, ferro fundido, aço fundido, bronze fundido, etc. 
 
Vazamento rotacional - Polímeros 
Ver Rotomoldagem. 
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Vazamentos - SABESP 
Perda do produto provocada por danos em ramais, rede, conexões e reservatórios, devido à deterioração pelo 
tempo ou por rompimento acidental. 
 
Vedação com cascalho (Gravel packed completion) – Petróleo Off-Shore  
É o revestimento com cascalho em tela (gabião), em uma formação de areia solta e fina que tende a desmoronar. 
 
Vedação por lama (Mud off) – Petróleo Off-Shore  
É a vedação de um poço, de água ou petróleo, pela utilização da lama circulante. O termo aplica-se ao indesejado 
bloqueio do fluxo do petróleo da formação. 
 
Vedador / Obstruidor (Packer) – Petróleo Off-Shore  
É um plug de expansão, geralmente feito de borracha, colocado em um poço para obstruir a passagem do fluido. 
 
Vedador de cimento (Cement plug) – Petróleo Off-Shore  
O termo plug de cimento é usado para a coluna de cimento que é colocada na perfuração de um poço por várias 
razões. O plug pode ser de apenas alguns pés de comprimento ou pode se estender a milhares. Também é utilizado 
na vedação de uma área no fundo do poço (plug back) que desviou do vertical a fim de reperfurar no ângulo 
correto de desvio. Plugs também são usados para a vedação de zonas de formação porosa que permitem a perda 
de lama de perfuração ou a contaminação de reservatório de água potável. 
 
Veículo a colchão de ar – Petróleo Off-Shore 
Veículo que utiliza colchões de ar em seu deslocamento, sendo o mais comum o Hovercraft. 
 
Veículo a controle remoto (Remote controlled vehicle) – Petróleo Off-Shore  
Veículo de inspeção, trabalho e pesquisa não tripulado, geralmente operado via umbilical de uma plataforma ou de 
um navio de apoio. 
 
Velocidade de penetração (Penetration rate) – Petróleo Off-Shore  
É a velocidade com que a broca procede no afundamento ou penetração do poço. 
 
Ventos predominantes 
São definidos pelos sentidos de onde sopram os ventos predominantes na Região. Devem ser representados nas 
plantas por uma seta que indica para onde sopram os ventos. Pelo menos dois sentidos devem ser indicados. 
 
Verga – Arquitetura e Construção 
Viga que apóia a continuação das paredes sobre portas e janelas.  
 
Verniz a boneca – Arquitetura e Construção 
Aplicação de verniz com algodão para acabamento mais requintado.  
 
Viagem - coluna de perfuração (Making a trip) – Petróleo Off-Shore  
É a operação de subida e descida da coluna de perfuração para troca de broca ou ferramenta. 
 
Viagem redonda da coluna (Round trip) – Petróleo Off-Shore 
Operação de retirada da coluna de perfuração do poço, mudança da broca ou ferramentas e recolocação no fundo. 



 
FATEC -SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO  
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
MAIO DE 2010  

196 
 

Vigia – Arquitetura e Construção 
O mesmo que olho-mágico; pequeno orifício da porta por onde se espreita o lado de fora.  
 
Viscoelástico - Polímeros 
Estado de um corpo que é tanto elástico (obedece a lei de Hook) como viscoso (obedece a lei de Newton). 
 
Viscosidade (Viscosity) – Petróleo Off-Shore  
Medida da resistência de um líquido ao fluxo e uma importante propriedade da lama circulante. 
 
Viscosímetro (Marsh funnel) – Petróleo Off-Shore  
É um instrumento utilizado para determinar a viscosidade de um fluido circulante. 
 
Volante para desconexão de varetas (Rod backoff wheel) – Petróleo Off-Shore  
Dispositivo para desaparafusar as hastes ou varetas da bomba que se encheu de areia devendo o poço ser 
desmontado. 
 
Volume recuperável - Petróleo 
Volume de petróleo, expresso nas condições básicas, que poderá ser obtido como resultado da produção de um 
reservatório, desde as condições iniciais até o seu abandono, por meio da melhor alternativa apontada pelos 
estudos técnico-econômicos realizados até a época da avaliação. Volume recuperável = volume original x fator de 
recuperação. 
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WAV ou WAVE - Informática  

Formato de arquivo de áudio da Microsoft e IBM para armazenamento de áudio em PCs. 
 
Weldolet – Tubulação 
Colar de solda de topo. 
 
Widescreen - Informática  
Termo em inglês utilizado para designar uma tela de TV, monitor ou outro meio de projeção com proporção 16:9 
(16 por 9). 
  
Wi-Fi - Informática  
Tecnologia utilizada para a criação de redes sem fio para comunicação em alta velocidade, que possibilita 
aplicações para uso em equipamentos móveis fora de uma WAN. 
 
Winchester - Informática  
Disco rígido instalado dentro do gabinete do computador, que armazena os softwares e demais arquivos de dados 
(imagens, textos, áudio, vídeo, etc.). Winchester é uma marca de HD. Ver HD 
 
Windows 2000 - Informática  
Sistema operativo de fácil aprendizagem que foi desenvolvido para trabalhar com um ou mais processadores de 32 
bits, em computadores na arquitetura x86. É parte de uma linha de sistemas operacionais denominada Microsoft 
Windows NT e foi lançado em Fevereiro de 2000. Ele está disponível em quatro versões: Professional, Server, 
Advanced Server e Datacenter Server. 
 
Windows 7 - Informática  
A mais recente versão do Microsoft Windows, uma série de sistemas operativos produzidos pela Microsoft para 
uso em computadores pessoais, incluindo computadores domésticos e empresariais, laptops e PC's de centros de 
mídia, entre outros. Windows 7 foi lançado para empresas no dia 22 de julho de 2009, e começou a ser vendido 
livremente para usuários comuns às 00:00 horas do dia 22 de outubro de 2009, menos de 3 anos depois do 
lançamento de seu predecessor, Windows Vista. A versão do Windows 7 para servidores, chamada de Windows 
Server 2008 R2, tem previsão de lançamento mais ou menos no mesmo periodo que este. 
Diferente de seu predecessor, que introduziu um grande número de novidades, o Windows 7 é uma atualização 
mais modesta e focalizada para a linha Windows, com a intenção de torná-lo totalmente compatível com 
aplicações e hardwares com os quais o Windows Vista já era compatível. Apresentações dadas pela companhia no 
começo de 2008 mostraram um "Shell" novo, com uma barra de tarefas diferente, um sistema de "network" 
chamada de "HomeGroup", e aumento na performance. Algumas aplicações que foram incluídas em lançamentos 
anteriores do Windows, como o Calendário do Windows, Windows Mail, Windows Movie Maker e Windows Photo 
Gallery não serão incluidos no Windows 7; alguns serão oferecidos separadamente como parte gratuito do 
Windows Live Essentials. (Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre) 
 
Windows 95 - Informática  
A compatibilidade e a disponibilidade de software fazem do Windows 95 um dos sistemas operacionais mais 
populares do mundo. Sua interface é gráfica e composta por ícones e janelas, facilmente assimilada por novos 
usuários. Semelhante ao DOS, através de alguns recursos o Windows 95 pode acessar toda a memória da máquina 
e ainda a memória virtual (arquivo em disco usado para emular memória RAM). Porém, para quebrar o limite de 
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memória do DOS, o Windows 95 usa diversos gerenciadores que ocupam muita memória e deixam a máquina mais 
lenta. 
 
Windows 98 - Informática  
Versão atualizada do Windows 95. A característica mais óbvia do Windows 98 é o seu Active Desktop, no qual 
integra o Internet Explorer 4.0 browser no ambiente de Windows. Inicia mais rapidamente o Internet Explorer e o 
Outlook. O Windows 98 vem com uma ferramenta chamada Windows Update, que vai até o website da Microsoft, 
baixa um par de controles ActiveX, vasculha seu sistema, avisa sobre o que precisa ser atualizado e faz a instalação. 
Outras ferramentas foram inclusas no sistema, como um novo a System File Checker, que restaura arquivos 
danificados. O Registry Checker faz backups dos registros do sistema. Ocupa aproximadamente 150 MB de espaço 
de disco para uma instalação típica (120MB mínimo, embora aproximadamente 45MB disso são somente espaço 
temporário). Exigências de memória são semelhantes as do Windows 95, em outras palavras, é preciso ter 16 
megabytes para um desempenho aceitável. 
 
Windows NT Server - Informática  
Sistema Operacional voltado para o mercado de servidores, podendo ser utilizado como servidor de arquivos e 
impressão em redes locais, servidor de comunicação, servidor de processamento e banco de dados, com alto grau 
de interoperabilidade. 
 
Windows NT Workstation - Informática  
Sistema Operacional voltado para o mercado de estações de trabalho, que oferece um ambiente com grau muito 
maior de segurança e proteção. É o preferido dos desenvolvedores de software. O Windows NT Workstation é o 
virtual sucessor do Windows 95. Pode suportar até 32 processadores, sendo que na versão mais simples do NT 
Workstation o suporte é para apenas 4. 
 
Windows Vista - Informática  
Versão que sucedeu o Windows XP. Possui centenas de recursos e funções, como uma nova interface gráfica do 
usuário, funções de busca aprimoradas, novas ferramentas de criação multimídia, além de renovadas aplicações 
para redes de comunicação, áudio, impressão e subsistema de exibição. Uma de suas propostas é aumentar o nível 
de comunicação entre máquinas em uma rede doméstica e facilitar o compartilhamento de arquivos e mídia digital 
entre computadores e dispositivos.  
 
Windows Vista Business - Informática  
Similar ao Windows XP Professional, é a versão voltada para empresas de pequeno porte. Conta com serviços e 
ferramentas de terceiros ou da própria Microsoft, oferecidos por meio de assinaturas, tal como já ocorre com a 
atual versão do Office. 
 
Windows Vista Enterprise - Informática  
Versão do Windows Vista direcionada para empresas de grande porte. Entre as características estão funções 
exclusivas de Virtual PC, interface com suporte a múltiplos idiomas e possibilidade de fazer backup ou encriptar 
grandes volumes de dados. 
 
Windows Vista Home Basic - Informática  
Versão similar ao Windows XP Home Edition, destinada ao usuário doméstico. Conta com uma série de aplicativos 
de segurança como: firewall, antispam e proteção para redes sem fio. Também inclui Windows Media Player e 
Windows Mail, com suporte a RSS. 
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Windows Vista Premium - Informática  
Poderosa edição do Windows Vista, direcionada ao entretenimento doméstico e destinada a TVs e outros 
aparelhos. Inclui uma versão melhorada do Windows Media Center, com suporte HDTV. 
 
Windows Vista Ultimate - Informática  
A edição mais completa. Tem todas as funcionalidades das versões Home Premium e Enterprise. Os seus usuários 
têm acesso a diversos serviços on-line ligados a música, filmes e entretenimento doméstico, incluindo ferramentas 
para aumentar a performance dos jogos eletrônicos. 
 
Windows XP - Informática  
Sistema operacional produzido pela Microsoft para uso em todos os tipos de computadores, incluindo residenciais, 
corporativos e notebooks. A sigla XP deriva da palavra “Experience”. Ele agrega a facilidade de uso do Windows ME 
com a estabilidade do Windows 2000. Em 2006 foi substituído pelo Windows Vista. O Windows XP tem melhor 
estabilidade e eficiência, quando comparado a outras versões. Esta é a primeira versão do Windows a usar um 
programa de validação de produto para combater a pirataria de software. As edições do Windows XP mais 
conhecidas são: Windows XP Home Edition (para usuários domésticos), Windows XP Professional Edition (para 
usuários experientes e empresas) e Windows XP Starter Edition (versão de baixo custo). 
 
Windows XP Home - Informática  
Versão para do Windows XP direcionada para usuários domésticos. Conta com recursos multimídia, 
aprimoramento de recursos foto-impressão, além de reprodução de DVD, vídeo e outras mídias. Não inclui suporte 
a sistemas com mais de uma CPU, nem suporte a registro de domínio de rede. 
 
Windows XP Professional - Informática  
Versão do Windows XP voltada para empresas e usuários avançados. Oferece um número maior de recursos, 
quando comparado ao XP Home. Exemplo: 1) Habilidade em usufruir do Domínio de Servidor do Windows, grupos 
de computadores que eram controlados remotamente por um ou mais servidores centrais. 2) Sofisticada lista de 
Controle de Acesso, na qual pode-se especificar o uso de programas no computador usado para todos os usuários 
em circunstâncias normais. 3) Serviços de Informação de Internet (IIS), servidores HTTP e FTP da Microsoft. 4) 
Suporte a duas CPUs. 
 
Windows XP Starter Edition - Informática  
Versão básica de baixo custo do Windows XP avaliada para países em desenvolvimento. É muito similar ao 
Windows XP Home, mas limitado com hardware específico. Somente três aplicações podem rodar no Starter 
Edition, além de abrir três janelas ao mesmo tempo. A resolução máxima da tela é 1024x768 e não suporta grupos 
de rede ou domínios. Está licenciado para trabalhar com processadores de baixo custo como Intel Celeron e o AMD 
Duron. O limite da memória RAM é de 256 MB e o HD de no máximo 80 GB.  
Winzip: Um dos mais populares programas de compactação utilizados pelos usuários da plataforma Windows. Tem 
a finalidade de compactar arquivos para o formato zip, reduzindo o tamanho dos mesmos. Também faz a 
descompactação de vários outros formatos.  
Wireless: Tecnologia capaz de unir terminais eletrônicos - geralmente computadores - entre si devido às ondas de 
rádio ou infravermelho, sem necessidade de utilizar cabos de conexão entre eles. O uso da tecnologia Wireless 
engloba desde transceptores de rádio como o walkie-talkie até satélites artificiais no espaço. Comumente utilizado 
em redes de computadores, para navegação na Internet.  
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Workshop - Geral 
É um treinamento, em que há discussões de casos práticos e participação intensa do público e por esse motivo 
devem ser organizados em pequenos grupos. Serve para aprofundar conhecimentos de um determinado tema. 
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Xileno (Xylene) – Petróleo Off-Shore  

Xilol; dimetilbenzeno; líquido aromático incolor, com odor característico, semelhante ao do tolueno, inflamável e 
tóxico, obtido do fracionamento do petróleo aromático e do carvão. Usado na fabricação de solventes e diluentes. 
 
Xisto solto (Heaving shale) – Petróleo Off-Shore  
Formação de folhelho que, de maneira insistente, desaba, entumece ou cai dentro do poço. 
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Zero estático 

Verificação de estabilidade dos instrumentos de pressão diferencial quando aplicada a máxima pressão de 
operação simultaneamente nas 2 câmaras. 
 
Zarcão – Arquitetura e Construção 
Produto utilizado como primeira demão na pintura de peças metálicas para protege-Ias contra oxidação.  
 
Zenital – Arquitetura e Construção 
iluminação vertical a partir de clarabóia ou domo.  
 
Zip Drive - Informática  
Disco magnético que armazenava grande capacidade de informação (em torno de 100 megabytes). “Possuia a 
mesma conveniência do disquete 3.5”, mas armazena muito mais dados, com desempenho que era mais rápido 
que um floppy drive de 3.5”. Em desuso e substituídos pelas mídeas de CD e DVD ou por HD externos. 
 
Zona afetada pelo calor (Heat-Affected Zone) - Soldagem 
Região do metal de base que não foi fundida durante a soldagem, mas cuja microestrutura e propriedades 
mecânicas foram alteradas devido ao calor da soldagem. 
 
Zona contígua (Contiguous zone) – Petróleo Off-Shore  
1 - Zona de interseção entre regiões produtoras.  
2 - Segundo o decreto-lei 8.617, de 04/01/93, é a faixa oceânica que se estende das doze às vinte e quatro milhas 
marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. 
 
Zona de isolamento (Zone isolation) – Petróleo Off-Shore  
Área onde houve propagação de gás proveniente da perfuração, provocando contaminação e consequente 
isolamento. 
 
Zona de transformação - Polímeros 
Porção do canhão de uma extrusora ou injetora, imediatamente a frente da zona de alimentação, onde ocorre a 
plastificação do polímero. 
 
Zona de transição - Ecologia 
Uma zona, periférica ao Parque Nacional ou reserva equivalente, onde restrições são colocadas  sobre o uso dos 
recursos ou medidas especiais de desenvolvimento são tomadas para aumentar o valor da conservação da área. 
 
Zona econômica (Economic zone) – Petróleo Off-Shore  
Região de rentabilidade econômica para a exploração de petróleo. 
 
Zona (Zone) – Petróleo Off-Shore  
Região mapeada pela geologia onde futuramente serão feitos estudos de fundo. 
 
Zoneamento – Arquitetura e Construção 
Divisão de uma área em setores reservados a certas atividades, como comercio. Busca organizar racionalmente a 
construção de edificações e seu uso.  
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Zoneamento 1 - Ecologia 
É a destinação factual ou jurídica da terra a diversas modalidades de uso humano. Como instituto jurídico, o 
conceito se restringe à destinação administrativa fixada ou reconhecida. 
 
Zoneamento 2 - Ecologia 
Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e  normas específicas, 
com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos   os objetivos da Unidade possam ser 
alcançados de forma harmônica e eficaz. 
 
Zoneamento ambiental - Ecologia 
Trata-se da integração harmônica de um conjunto de zonas ambientais com seu respectivo corpo normativo. Possui 
objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de   proporcionar os meios e as condições para que 
todos os objetivos da Unidade possam ser  alcançados. É instrumento normativo do Plano de Gestão Ambiental, 
tendo como pressuposto um  cenário formulado a partir de peculiaridades ambientais diante dos processos sociais, 
culturais,  econômicos e políticos vigentes e prognosticados para APA e sua região. 
 

 

 


