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“A constituição de uma terminologia marca, 

em toda ciência, o desenvolvimento de uma 

conceptualização nova, assinalando, assim, 

um momento decisivo de sua história. Poder-

se-ia mesmo dizer que a história de uma 

ciência se resume na de seus termos 

específicos”. (BENVENISTE, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho propôs descrever e apresentar, em forma de dicionário, com uma versão 

impressa e outra eletrônica, a linguagem técnica do ciclo de produção do alumínio primário 

no Estado do Pará, distribuída em três atividades: a mineração da bauxita, refino da alumina e 

a metalurgia do alumínio. Para tanto, investigamos a linguagem das três maiores empresas 

que desempenham essas atividades, respectivamente a Mineração Rio do Norte S.A. (MRN), 

a HYDRO ALUNORTE e a Alumínio Brasileiro S.A. (ALBRAS). A pesquisa foi 

fundamentada teórica e metodologicamente em duas correntes teóricas terminológicas - a 

Socioterminologia e Teoria Comunicativa da Terminologia. A coleta dos dados foi feita a 

partir de um corpus constituído de 173 textos especializados e 18 DVDs institucionais 

distribuídos de acordo com as três atividades desenvolvidas pelas empresas. Com este 

trabalho de coleta, extraímos os termos técnicos, as definições e contextos de ocorrência dos 

termos. Esses dados foram digitalizados em um programa computacional chamado Lexique 

Pro, que automaticamente organizou a macro e as microestruturas do dicionário. Após uma 

versão provisória do dicionário, checamos as informações contidas no dicionário junto a 

alguns especialistas das atividades envolvidas para verificar se tais informações estavam 

corretas. A versão definitiva do dicionário possui 1.110 termos que representam um amplo 

universo da linguagem técnica atual do ciclo de produção do alumínio, das quais 362 se 

relacionam à mineração da bauxita, 228 se relacionam ao refino da alumina e 693 se 

relacionam à metalurgia do alumínio. Quanto às categorias gramaticais, o dicionário apresenta 

564 substantivos masculinos, 516 substantivos femininos, 22 verbos e 8 adjetivos. Ao todo, 

97% dos termos são substantivos. O dicionário apresenta ainda, observando o modelo 

variacionista de Faulstich (2010) adotado para esta pesquisa, 214 variantes formais (variantes 

concorrentes), 164 sinônimos (variantes coocorrentes) e 50 empréstimos (variantes 

competitivas). O Dicionário que apresentamos tem como meta sistematizar a linguagem 

técnica dessas três principais atividades o ciclo de produção de alumínio. Nessa perspectiva, o 

principal intuito deste trabalho foi produzir um dicionário técnico que favoreça a 

comunicação entre os interessados por essa atividade, entre o publico objeto da pesquisa, 

pesquisadores, docentes e estudantes.  

 

Palavras-chave: Dicionário Terminológico, Termo Técnico, Mineração, Refino, Fundição. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to describe and present, in dictionary form, with a printed and an other 

electronics version, the technical language of the primary aluminum production cycle in Pará 

State, distributed in three activities: bauxite mining, alumina refining and metallurgy of 

aluminum. Therefore, we investigated the language of the three largest companies that 

develop these activities, respectively the Mineração Rio do Norte S.A. (MRN), HYDRO 

ALUNORTE and the Alumínio Brasileiro S.A. (ALBRAS). The research was based 

theoretically and methodologically in two terminological theoretical currents - the 

Socioterminology and Communicative Theory of Terminology. The data collection was taken 

from a corpus of 173 specialized texts and 18 institutional DVDs distributed according to 

these three activities developed by the companies. With this collection work, we extract 

technical terms, definitions and contexts of occurrence. These data were introduced into a 

computer program called Lexique Pro, which automatically organized the macro and 

microstructure of the dictionary. After a provisional version of the dictionary, we check the 

information contained in the dictionary with some experts of the activities involved to verify 

if the informations were correct. The final version of the dictionary has 1,110 terms that 

represent a broad universe of current technical language of the aluminum production cycle, of 

which 362 are related to the mining of bauxite, 228 relate to the refining of alumina and 693 

relate to the metallurgy of aluminum. As for the grammatical categories, the dictionary has 

564 masculine nouns, 516 feminine nouns, 22 verbs and 8 adjectives. Altogether, 97% of the 

words are nouns. The dictionary presents, according to the variationist model developed by 

Faulstich (2010), 214 formal variants (concurrent variants), 164 synonyms (coocorrentes 

variants) and 50 loanwords (competitive variants). The Dictionary that we present aims to 

systematize the technical language of these three main activities of the aluminum production 

cycle. In this perspective, the main purpose of this work was to produce a technical dictionary 

that favour communication between interested by this activity, between the public object of 

the research, researchers, teachers and students. 

 

Keywords: Terminology Dictionary, Technical Term, Mining, Refining, Foundry 

 

 

 

 



 

 

 

 

 RÉSUMÉ 

 

 

Le présent travail propose de décrire et de présenter, sous la forme d’un dictionnaire en 

version imprimée et électronique, le langage technique du cycle de production de l’aluminium 

primaire à l’État de Pará. Cette technique est composée de trois activités : l’extraction de la 

bauxite, le raffinage de l’alumine et la métallurgie de l’aluminium. Pour atteindre ce but, une 

investigation du langage des trois principales entreprises développant ses activités a été 

menée, ce sont respectivement: la Mineração Rio do Norte S.A. (MRN), la HYDRO 

ALUNORTE et l’entreprise Alumínio Brasileiro S.A. (ALBRAS).  Les fondements 

techniques et méthodologiques de cette recherche sont basés sur deux courants théoriques 

terminologiques, c’est-à-dire la Socioterminologie et la Théorie communicative de la 

terminologie. La récolte des données a été faite à partir de 173 textes spécialisés et de 18 

DVDs institutionnels distribués conformément aux trois activités développées par ces 

entreprises. Ce travail de récolte a permis non seulement l’extraction des termes techniques, 

mais également celle des définitions et des contextes dans lesquelles ces termes ont été 

retrouvés. Toutes ces données ont été digitalisées dans le logiciel Lexique Pro, afin que 

l’organisation de la macrostructure et de la microstructure du dictionnaire soit faite 

automatiquement.  Une fois qu’une version provisoire du dictionnaire fut arrêtée, son contenu 

a été vérifié par des spécialistes de chaque activité étudiée. Suite à la révision, une version 

définitive du dictionnaire a été accomplie, celle-ci composée de 1.110 entrées représentant 

l’ample univers du langage technique actuel concernant le cycle de production de 

l’aluminium. A propos de ces entrées, 362 sont relatives à l’extraction de la bauxite, 228 

concernent le raffinage de l’alumine et 693 concernent la métallurgie de l’aluminium.  Quant 

aux catégories grammaticales, le dictionnaire présente 564 substantifs masculins, 516 

substantifs féminins, 22 verbes et 8 adjectifs; de sorte que 97% des termes sont des 

substantifs.  De plus, si l’on observe le modèle variationniste  de Faulstch (2010), utilisé au 

cours de ce travail, ce dictionnaire présente 214 variantes formelles (des variantes 

concurrentes), 164 synonymes (des variantes cooccurrents) et 50 variantes empruntées (des 

variantes compétitives). Le présent dictionnaire vise à la systématisation du langage technique 

des trois principales activités du cycle de production de l’aluminium. Dans ce sens, le 

principal but recherché par ce travail a été celui de produire un dictionnaire qui favorise la 

communication entre toute personne s’intéressant à cette activité, soit le public ciblé par ce 

travail de recherche: les chercheurs, les enseignants et les étudiants.  

 

Mots-clés : Dictionnaire terminologique, Terme technique, Extraction, Raffinage, 

Fondissions, Fusion.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 São muitas as razões por que devemos descrever uma linguagem de especialidade. 

Dentre elas encontram-se a busca pela compreensão das linguagens técnico-científicas, cada 

vez mais presentes nos meios de comunicação e, sobretudo em nossa sociedade; a facilidade 

de acesso à informação por todos aqueles que se interessam pelas linguagens de 

especialidade. Assim, o trabalho terminológico desempenha uma dupla função: a de fixar o 

conhecimento técnico-científico e a de partilhar esse conhecimento no âmbito da 

comunicação humana.  

      O surgimento da terminologia foi motivado pela tecnologia e pela ciência ainda 

no século XVIII. Ao mesmo tempo, nesse contexto de múltiplos desenvolvimentos, surgiram 

várias dificuldades que foram sendo superadas com o auxílio da Terminologia, como, por 

exemplo, a comunicação científica no âmbito internacional e a denominação de técnicas e 

tecnologias emergentes.  

Porém, apenas no século XX a Terminologia teve uma orientação científica que 

lhe conferiu reconhecimento como atividade socialmente importante (REY, 1995 apud 

CABRÉ, 1998, p. 1). 

 A Terminologia
1
, como área do conhecimento, adquiriu caráter científico com 

seus princípios teóricos e bases metodológicas a partir da década de 1930, e, mais 

recentemente, obteve reconhecimento social e político em escala internacional. 

 O século XX testemunhou novas mudanças no cenário econômico, político, e 

social que afetaram drasticamente a ciência e o conhecimento prático. É incontestável que 

qualquer atividade humana, em qualquer domínio do saber, demanda um grande número de 

conceitos que exigem um conjunto de nomes para representá-los e manipulá-los. 

Consequentemente, houve uma necessidade urgente e concreta a qual a Terminologia teve que 

                                                 
1
 A esse intento, são importantes algumas considerações sobre o conceito de terminologia. É aceito entre os 

teóricos em Terminologia (BARROS, 2004; CABRÉ, 2003; PAVEL; NOLET, 2001; REY, 1995; SAGER, 

1990) que o termo “terminologia” possui pelo menos três diferentes conceitos. Pode ser entendido como: 

uma disciplina linguística (princípios e bases conceituais que governam o estudo dos termos); uma prática 

(práticas e métodos para descrição de línguas de especialidade representadas por meios impressos ou 

eletrônicos) e um produto resultante dessa prática (conjunto de termos pertencentes a uma ciência, uma arte, 

um grupo social, uma atividade humana, etc. Neste sentido, fala-se em terminologia da medicina, do direto, 

da economia, da engenharia, etc.). Esses conceitos se referem respectivamente à área como um todo, à sua 

metodologia e ao conjunto de termos de um campo específico. Devido à polissemia do termo “terminologia”, 

é comum entre os estudiosos da área, dentre eles Krieger e Finatto (2004) e Barros (2004), grafar com (t) 

minúsculo o termo ‘terminologia’ quando este se refere ao conjunto de práticas ou ao conjunto de termos de 

um domínio; e com (T) maiúsculo quando se refere ao campo teórico ou disciplina. Seguindo essa tendência, 

também adotamos tal posicionamento à nossa proposta. 
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responder, frente a questões terminológicas essenciais como a organização, armazenamento e 

divulgação do conhecimento veiculado pelas terminologias. 

 É patente que um grau avançado de civilização favorece o surgimento de 

terminologias, que podem ter um caráter técnico científico ou cultural.  Toda e qualquer 

atividade humana que possua um conhecimento especializado (técnico, científico ou cultural) 

produz sua terminologia. 

 Rey apresenta essencialmente três necessidades terminológicas: 

 
 Necessidade de descrição sistemática dos conjuntos de termos necessários à 

formação dos discursos sobre um domínio socialmente distinto; 

 Necessidade de transmissão e de difusão do conhecimento num domínio através de 

sua terminologia; 

 Necessidades de normas, que se aplicam em geral a todo o uso linguístico, a toda a 

formação teórica, a toda a prática complexa e a toda a transmissão do saber. (Rey, 

1979, p. 54 apud PONTES, 1996). 
 

 Essas necessidades estimularam a realização de nossa pesquisa cujo foco de 

interesse foi descrever a linguagem especializada que envolve três atividades distintas e ao 

mesmo tempo interligadas, desempenhadas por três empresas no Estado do Pará: a Mineração 

Rio do Norte S.A.(MRN), Hydro ALUNORTE e a Alumínio Brasileiro S.A. (ALBRAS). 

Respectivamente a atividade de mineração da bauxita, a atividade de refino de alumina e a 

atividade de produção de alumínio primário, que, vistas como complementares, formam o 

ciclo de produção do alumínio. 

     Atualmente, desenvolver uma pesquisa terminológica implica escolher uma ou 

mais abordagens teóricas e metodológicas entre os vários modelos existentes. Isto é, não se 

pode iniciar um trabalho terminológico sem determinar o ponto de partida teórico e 

metodológico. 

 Com efeito, adotamos uma postura voltada para as abordagens linguístico-

comunicativa e sociocomunicativa. O trabalho está fundamentado num conjunto de aportes 

teóricos e aplicados que se revelou produtivo para a problematização e identificação das 

unidades terminológicas que integram a terminologia do ciclo de produção do alumínio.  

Em primeiro lugar, aderimos aos métodos de duas teorias alternativas ao 

paradigma esboçado pela Teoria Geral da Terminologia (TGT): a Socioterminologia e a 

Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), construtos defendidos por Cabré (2005a, 

2005b, 2003, 2000, 1998, 1995) e seus colaboradores, Gaudin (1993) e Faulstich (2006, 2001, 

1996, 1995a, 1995b). Também buscamos subsídios teóricos e práticos em outras áreas da 

ciência do léxico, como a Lexicografia, a Lexicologia e a Terminografia. 
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 Cabré (1998) define a Terminologia como o estudo do conceito e dos sistemas 

conceituais que descrevem cada matéria especializada. Assim, o objeto da Terminologia é o 

termo
2
, ou seja, a palavra especializada que denomina os conceitos inerentes às diversas 

matérias especializadas. Trata-se da linguagem da comunicação profissional, especializada. 

Segundo Andrade (1998) existe uma linguagem geral, comum a todos os falantes, e várias 

línguas de especialidade, dentre as quais as linguagens profissionais, técnicas ou científicas, 

peculiares a cada atividade humana.  

 Segundo Aubert (1998), o conceito de terminologia recobre pelo menos duas 

acepções divergentes, que incubem desde já distinguir. De um lado, pode referir-se ao 

conjunto de termos característicos de determinadas área ou subárea – a terminologia da 

economia, da medicina, da contabilidade. Do outro lado, pode designar o estudo de tais 

terminologias, o conjunto de pressupostos, métodos e representações que permitem a 

descrição das línguas ditas de especialidade. 

 O conceito de linguagem de especialidade refere-se não apenas ao léxico das 

tecnologias ditas de ponta, mas a todo domínio do fazer humano, englobando, portanto, 

atividades domésticas como o artesanato, culinária, áreas por definição específicas de cada 

atividade humana. 

 Nesse âmbito, com a pesquisa intitulada A Terminologia do Ciclo de Produção do 

Alumínio: Bauxita, Alumina e Alumínio, procuramos identificar o termo descrevendo seu 

funcionamento, através da atribuição de definições na linguagem realizada em situação de 

comunicação especializada e descrever a terminologia do ciclo de produção do alumínio 

como comunicação socioprofissional, com base no modelo linguístico-comunicativo e 

sociocomunicativo. Assim, o empreendimento da pesquisa partiu de uma visão comunicativa 

do texto como objeto de comunicação e transmissão de conhecimento. 

 Diferentemente da Terminologia Tradicional, que se preocupava apenas com a 

padronização terminológica, nossa proposta, fundamentados nos princípios teóricos da TCT e 

da Socioterminologia, encontra abrigo numa descrição autentica dos significados dos termos 

encontrados em arquivos textuais. 

 A partir do quadro teórico de que partimos, fundamentamos nossos objetivos na 

descrição da terminologia das três atividades acima citadas e áreas a elas diretamente 

relacionadas que fazem parte do universo discursivo e temático de tais atividades.  

                                                 
2
 Para Faulstich (1999) o termo é um item lexical que tem função comunicativa interlinguística ou 

intralinguística, com valor social e cultural. 
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 Deste modo, definimos os objetivos da pesquisa em uma meta geral e metas 

específicas. Assim, nosso objetivo geral foi descrever a linguagem técnica dessas atividades, 

elaborando um dicionário terminológico, em versões impressa e eletrônica, abrangendo as 

fases da mineração da bauxita, do refino da bauxita para extração da alumina e da 

transformação da alumina em alumínio primário. Consequentemente, com nossos objetivos 

específicos buscamos: a) realizar um estudo exploratório sobre os trabalhos mais recentes na 

área da Terminologia no Brasil e no exterior; b) examinar trabalhos específicos sobre 

sinonímia e variação linguística em terminologias; c) analisar os parâmetros que determinam 

a sinonímia e a variação linguística em Terminologia; d) analisar textos especializados das 

áreas do ciclo de produção do alumínio, objetivando à extração de termos; e) identificar os 

termos nos textos que compõem o corpus; f) registrar os termos encontrados em fichas 

terminológicas  e h) organizar sistematicamente esses termos em forma de dicionário. 

Para alcançar os objetivos fixados, analisamos textos especializados da área da 

mineração da bauxita, de tratamento e refino de alumina e da produção do alumínio, 

Obviamente, a escolha desse corpus se justifica pela genuína comunicação e transferência de 

conhecimento instaurada entre os interlocutores do universo discursivo dessas empresas e pela 

carga de informação que os textos escolhidos carregam. 

 No que diz respeito à organização da tese, constitui-se de quatro partes maiores: o 

quadro referencial, a metodologia, a análise e o dicionário. A primeira parte visa situar a 

pesquisa no âmbito dos estudos terminológicos atuais, na qual fizemos algumas considerações 

sobre essa área do conhecimento através de uma contextualização histórico-crítica da 

Terminologia. Nessa seção, tratamos da Teoria Geral da Terminologia (TGT) para depois 

confrontá-la com a Socioterminologia e a Teórica Comunicativa da Terminologia (TCT). 

Também buscamos estabelecer uma correlação entre a Terminologia e as Ciências do Léxico 

(Lexicologia, Lexicografia e Terminografia), estabelecendo semelhanças e diferenças. 

Ademais, levantamos algumas discussões sobre a especificidade dos objetos da Terminologia 

atual que englobam o termo, a definição terminográfica e o texto especializado.   

 A segunda parte é subdivida em duas seções em que apresentamos um panorama 

das atividades de mineração da bauxita no Estado do Pará, a de refino de alumina e a de 

produção de alumínio, bem como uma breve apresentação das empresas alvo de nossa 

pesquisa. Em seguida, apresentamos a metodologia utilizada na pesquisa e as etapas seguidas 

de acordo com os princípios das duas correntes teóricas que fundamentam este trabalho. 
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 Na terceira parte, apresentamos os aspectos mais relevantes, em termos de análise, 

da linguagem técnica que estamos estudando, incluindo questões relativas à sinonímia e à 

variação em Terminologia. 

 Por último, apresentamos o dicionário do ciclo de produção do Alumínio, 

composto de 1.110 entradas. 

 De fato, a falta de um dicionário terminológico dessas atividades que envolvem o 

ciclo de produção do alumínio em âmbito nacional foi um dos maiores motivo que nos levou 

a enfrentar o desafio de descrever a linguagem dessas áreas e apresentá-las em forma de 

dicionário, para uso de profissionais ou pessoas interessadas por este saber. Vale ressaltar a 

relevância deste trabalho devido ao seu pioneirismo em descrever a linguagem técnica dessas 

áreas e a natureza e característica da obra que ora apresentamos. 

 É importante registrar também que o dicionário é resultado da Tese de Doutoramento 

intitulada Terminologia do Ciclo de Produção do Alumínio: Bauxita, Alumina e Alumínio e 

insere-se na linha de pesquisa Descrição e Análise Linguística: estudo de questões e 

problemas de natureza fonológica, morfológica, morfossintática, lexicológica, lexicográfica, 

sintático-semântica e pragmático-discursiva, com base em corpora orais e escritos em língua 

portuguesa, do Curso de Doutorado em Linguística da Universidade Federal do Ceará. O 

projeto contou com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES).  
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2 TEORIA  

 

Tendo em vista situar esta pesquisa no quadro teórico da Terminologia atual, 

iniciamos este capítulo esboçando um breve histórico da Terminologia, explicitando suas 

bases teóricas, conceitos, ideais, especificidades e objetivos. Não é interesse nesta tese criar 

um contra ponto entre a Terminologia Geral da Terminologia (TGT) e as demais propostas 

teóricas terminológicas, mas tão somente traçar um perfil histórico dos estudos 

terminológicos. Adiante, apresentamos as características dos novos posicionamentos teóricos 

originados em função das limitações da teoria Wüsteriana, teoria fundadora desse novo campo 

do saber. Pretendemos aqui situar o tema pesquisado nas teorias terminológicas escolhidas e 

na prática terminográfica da atualidade. Assim, buscamos enfocar os aspectos teóricos e 

práticos mais pertinentes à efetivação da pesquisa. Procuramos não fazer generalizações 

teóricas e focalizar as duas principais correntes teóricas em que nos embasamos. Pontuamos 

as questões centrais para a produção de um dicionário terminológico como: as unidades 

terminológicas, a definição terminológica e os textos de especialidade. 

A Terminologia Moderna, assim podemos chamá-la, cientificamente articulada e 

organizada metodológica e teoricamente, surgiu em 1931 com Eugen Wüster, depois que 

publicou sua tese em Viena, e, ao mesmo tempo, com D.S. Lotte, que publicou em Moscou 

seu primeiro artigo no mesmo ano (Gaudin, 1993). 

 Em sua recente constituição como ciência, a Terminologia se apresenta como uma 

área teórica e aplicada com diretrizes e atividades regidas por diferentes objetivos e interesses 

sociais, traçados ao longo de sua trajetória de desenvolvimento. A amplitude histórica dessa 

enquanto ciência e, por outro lado, o percurso teórico relacionado às escolas e teorias da 

terminologia.   

 O reconhecimento formal da existência de termos técnico-científicos
3
 específicos 

próprios de áreas de conhecimento especializado ocorre no século XVII, com o registro de 

alguns dicionários clássicos da cultura europeia.  

 Os questionamentos a respeito das propriedades e problemas envolvendo as 

linguagens de especialidade sugiram no século XVIII, especialmente com os trabalhos dos 

enciclopedistas. O levantamento dessas necessidades se deveu ao estabelecimento de 

nomenclaturas técnico-científicas, cunhadas principalmente a partir de componentes do grego 

                                                 
3
 Termo técnico-científico é ampla e tradicionalmente usado, por isso foi mantido na pesquisa. Porém, termos 

como unidade de significação de especialidade (USE), unidade de especialidade, unidade lexical especializada, 

unidade terminológica, termo técnico ou simplesmente termo serão usados como sinônimos neste trabalho. 
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e do latim. Essas nomenclaturas marcam principalmente as ciências taxionômicas, tais como: 

a Botânica, a Zoologia e a Química. 

 Com a globalização no século XIX, que impulsionou as comunicações 

internacionais e a internacionalização das ciências e dos saberes, cientistas passaram a se 

preocupar com a questão da comunicação científica internacionalmente unívoca e, portanto, 

mais eficiente. Eles passaram a estabelecer padrões terminológicos, a prescrever regras de 

formação dos termos específicos para determinadas áreas, de acordo com um padrão 

sistêmico de cunhagem que os distinguisse das palavras de uso comum.   

 
Um número de desenvolvimentos no início deste século levou a um interesse no uso 

especial da linguagem. O rápido progresso tecnológico levou a uma explosão de 

novos conceitos que necessitavam ser nomeados. A internacionalização do comércio 

criou a necessidade de terminologia equivalente em uma série de línguas. Com a 

formulação e disseminação de novas ideias, nova terminologia foi sendo inventada. 

Palavras foram sendo selecionadas a partir do reservatório geral da língua e 

nomeava significado novo, adicional ou mais preciso [...] (PEARSON, 1998, p. 9, 

tradução nossa)
4
. 

 

 A primeira tentativa de padronizar a terminologia técnica foi realizada pela 

International Eletrotcnical Comission (IEC) em 1906, que tentou produzir o vocabulário 

eletrotécnico internacional (PEARSON, 1998, p. 9). Este trabalho apareceu mais tarde (1938) 

e foi designado como referência para pessoas que trabalhavam na área de eletrotécnica. 

 Esse padrão sistêmico, já no século XX, não é mais tão rígido para a composição 

das terminologias contemporâneas que cada vez mais se consolidam como sistemas 

linguísticos especializados. Ainda no século XX, a Terminologia se consolida como campo de 

conhecimento, principalmente para responder aos novos campos terminológicos surgidos com 

o avanço das ciências e das tecnologias, que cada vez mais desenvolvem processos, 

equipamentos, máquinas, produtos e conceitos, além dos já existentes. 

 As especialidades técnicas logo exigiram a nomeação dos campos terminológicos, 

seja com termos exclusivos, originalmente cunhados, seja com termos existentes revestidos de 

novos campos conceituais. Não são mais apenas os cientistas que cunham termos científicos, 

mas os inventores e usuários das novas tecnologias que sentiam e sentem a necessidade de dar 

nomes às suas invenções, aos processos e aos novos meios de produção.  

                                                 
4
 A number of developments in the early part of this century led to an interest in the special usage of language. 

Rapid technological progress led to an explosion of new concepts which needed to be named. The 

internationalization of trade created a need for equivalent terminology in a range of languages. With the 

formulation and dissemination of new ideas, new terminology was being coined. Words were being selected 

from the general pool of language and assigned new, additional or more precise mining […] (PEARSON, 

1998, p. 9). 
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 Durante a primeira metade do século XX, a formulação de princípios de 

nomeação de conceitos técnicos foi direcionada apenas para países avançados 

industrialmente. Os grupos responsáveis por este trabalho foram engenheiros e cientistas que, 

a partir da combinação de palavras gregas e latinas, desenvolveram padrões sistemáticos de 

terminologia. 

Neste contexto, a Terminologia tradicional estudava termos isolados de seus 

textos e ignorava seus contextos de ocorrência. Entendia que os temos eram rótulos para 

conceitos, e estes eram entendidos como entidades isoladas do texto. A ênfase estava sobre a 

definição de conceito, isolando-o para depois atribuir-lhe um rótulo (termo). Por outro lado, 

as novas abordagens terminológicas vão dar atenção ao uso, reconhecem e recuperam o termo 

levando-se em conta a análise de seu contexto. 

 Durante as duas últimas décadas do século XX, numerosas redes de trabalhos 

terminológicos surgiram na Europa, América Latina, África e Ásia, multiplicando as 

publicações da área.  

Para Cabré (2004, p. 22), a Terminologia atual “tornou-se extraordinariamente 

complexa nos últimos anos”, e está fundamentada em alguns elementos importantes, tais 

como: 

 
a) na existência de cada vez mais focos de difusão; 

b) no reagrupamento multilateral das diferentes propostas em terminologia; 

c) na priorização cada vez mais poderosa da reflexão teórica; 

d) na crise dos fundamentos essencialistas da teoria considerada ortodoxa; 

e) em sua presença no mundo universitário. 

 

       Segundo esta visão, Cabré assume que podem ser estabelecidos dois eixos na 

Terminologia atual: 

 
1) um eixo teórico, desenvolvido no âmbito acadêmico, que concebe a terminologia 

como disciplina, e que inclui as duas posições na concepção da natureza dos 

termos: a linguística e a simbólica. Dentro da posição linguística, caberia ainda 

diferenciar entre o grupo que trata a terminologia dentro da gramatica, e o 

daqueles a que só interessa a terminologia para o tratamento da linguagem 

natural.  

2) um eixo prático, desenvolvido sobretudo nos âmbitos administrativo e comercial, 

dentro do qual caberiam três coletivos: 

a) O tradutorial [...]; 

b) O normalizador [...]; 
c) O padronizador [...] (CABRÉ, 2004, p. 24). 

 

 Junto a essas questões, o interesse por terminologias não ficou mais restritos aos 

especialistas e cientistas que tinham por necessidade compreender as terminologias de suas 

áreas de conhecimento. Com a divulgação do saber técnico-científico, estudantes de cursos 

tecnológicos e universitários tornaram-se os principais interessados pelas terminologias das 
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áreas envolvidas nesses cursos, levados pela necessidade de dominar o vocabulário técnico de 

seus campos profissionais e de se apoderar dos respectivos conhecimentos através da 

linguagem.  

 Outros profissionais que também se interessam pela terminologia das diversas 

áreas do conhecimento são os tradutores, intérpretes, documentalistas, redatores técnicos, 

comunicadores, lexicógrafos e terminólogos, dentre muitos outros profissionais, que veem no 

domínio dessas terminologias uma ferramenta útil no auxilio de suas profissões. 

Segundo Sager (1990, p. 3), a palavra “terminologia” pode se referir a: 

 

 
1) O conjunto de práticas e métodos usados para coleta, descrição e apresentação de 

termos; 

2) Uma teoria, isto é, o conjunto de premissas, argumentos e conclusões exigidos 

para explanar a relação entre conceitos e termos que são fundamentais para a 

coerente atividade nº 1; 

3) Um vocabulário de uma área de especialidade. 

 

  Analisando as declarações de Sager acima, podemos perceber que a palavra 

terminologia pode ser usada para descrever métodos de coleta, disseminação e padronização 

de termos. Profissionais interessados em planejar recomendações para a padronização e 

pessoas que se interessam em coletar, documentar (produzir dicionários e bancos dados 

terminológicos), devem realizar um trabalho terminológico de acordo com essa primeira 

acepção. A Terminologia também pode ser descrita como uma teoria, neste sentido, o termo 

adquire essa acepção de acordo com recomendações teóricas defendidas como um conjunto 

de termos que descrevem a linguagem de especialidade de uma área em particular. Neste 

último sentido, nomes, verbos, adjetivos e advérbios podem representar a terminologia, a 

linguagem de especialidade, quando usados em um contexto carregado de um significado 

específico. 

Cabré (2004), de modo parecido, concebe o termo “terminologia” como 

polissêmico e o remete a pelo menos três noções: a) disciplina, b) prática e c) produto gerado 

por essa prática. “Como disciplina, é a matéria que se ocupa dos termos especializados; como 

prática, é o conjunto de princípios destinados à compilação de termos e, como produto, é o 

conjunto de termos de uma determinada área de especialidade” (CABRÉ, 2004, p. 10). 

Em sua concepção como disciplina, a Terminologia se ocupa dos termos 

especializados. Porém, isso implica impor alguns limites que precisam ser esclarecidos. Há 

pelo menos três posicionamento em relação ao estabelecimento da Terminologia como 

disciplina. Há um posicionamento que a considera como disciplina autônoma e 
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autossuficiente, absolutamente original, com seus próprios fundamentos teórico-

metodológicos. Esse posicionamento é defendido pela TGT. Um segundo posicionamento a 

define como disciplina não autônoma, integrante de outra disciplina, com a linguística, a 

filosofia, por exemplo, estando a ela um status de apêndice de outra disciplina. Há outro 

posicionamento que a considera como disciplina não autônoma, de caráter interdisciplinar, 

que se utilizando de elementos de outras disciplinas, construiu seu próprio fundamento 

científico. Cabré assume o terceiro posicionamento e afirma que se trata de uma 

interdisciplina: 

 
[...] assumimos que a terminologia é uma interdisciplina, constituída por elementos 

procedentes da base da linguística, da ontologia e das especialidades, ligada 

necessariamente à documentação, da que se serve e à que serve, é usuária e, ao 

mesmo tempo, contribuinte das novas tecnologias da informação (CABRÉ, 2004, p. 

14). 

 

 Como prática, a Terminologia possui uma concepção de língua diferente da 

linguística, pois a Terminologia parte de uma linguagem natural e especifica. Esse aspecto se 

reflete fortemente na metodologia, principalmente no que se refere aos dados que compila, 

método de compilação, tratamento dos dados, organização e apresentação de repertórios. 

 A ontologia
5
 e a lógica constroem a perspectiva em que a Terminologia estuda e 

organiza a denominação das ciências que estudam os objetos. A Linguística fornece o 

instrumental que torna possível a visualização do termo como um signo no sistema da língua. 

Enquanto que a informática se encarrega do armazenamento, tratamento e recuperação da 

informação. 

 Na primeira acepção, dada por Cabré, a Terminologia é concebida como a 

disciplina que se ocupa dos termos especializados. É uma disciplina no sentido de que propõe 

bases teóricas delimitadas e um objeto de estudo definido. Como disciplina, tem, como 

qualquer outra disciplina, uma vertente teórica e outra vertente aplicada. Em sua vertente 

aplicada, a terminologia se distingue da lexicologia aplicada por sua metodologia, 

fundamentalmente no que se refere aos elementos seguintes: dados, métodos de recopilação, o 

tratamento dos dados e sua forma de representação. 

 
A Terminologia se diferencia da Linguística tanto na teoria como na prática. Em 

efeito, no referente à teoria, a terminologia se distingue da Linguística em aspectos 

de fundamentos tão cruciais como a concepção da linguagem, a concepção do objeto 

da disciplina, as perspectivas de estudo do objeto, a priorização de determinados 

aspectos com exclusão de outros, e ainda nas finalidades prioritária (CABRÉ, 2005a, 

p. 23). 

                                                 
5
  Conjunto estruturado de termos e conceitos que representa um conhecimento sobre o mundo. 
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 Sabemos que a Terminologia nasceu em Viena com os trabalhos de Wüster. O 

pesquisador teve uma motivação prática, propôs-se a superar e eliminar obstáculos da 

comunicação profissional causados pela ambiguidade da linguagem natural. Ele considerava a 

terminologia um instrumento de trabalho, cuja função era desambiguizar a comunicação 

científica e técnica. Essa busca por uma linguagem sem ambiguidade tentava propor uma 

linguagem universal que pudesse permitir uma comunicação sem limitações e que pudesse 

superar as imperfeições da linguagem comum. 

 
Por seus trabalhos, Wüster é conhecido hoje como o criador da TGT e fundador da 

Terminologia moderna. A escola vienense, iniciada e dirigida por Wüster, tem sido, 

de fato, a única proposta que desenvolve um corpus sistemático de princípios cuja 

coerência com os objetivos estabelecidos, por muito restringidos que seja, permitem 

falar dela como de uma teoria encaminhada à normalização das unidades de 

comunicação (CABRÉ, 2005b, p. 109, tradução nossa)
6
. 

 

 As críticas partem da concepção terminológica de vários autores como Cabré 

(1998, 2005), Condamines (1994), Diki-Kidiri (2000b), Gambier (1991), Guadin (1993), Rey 

(1992), Sager (1990), Slodzian (1995), Temmerman (2000). Tais críticas são 

fundamentalmente sobre seu caráter interdisciplinar, sobre os aspectos cognitivos, linguísticos 

e sociais. 

 As críticas feitas à TGT por Cabré (2005), argumentando a favor de sua nova 

proposta teórica, centram-se, sobretudo, na falta de capacidade não apenas para explicar 

globalmente a comunicação especializada e suas unidades terminológicas, mas também na 

falta de capacidade para descrever as variedades terminológicas em toda sua complexidade 

representativa e funcional. 

 A ciência cognitiva tem questionado a concepção do conhecimento especializado 

defendido pela TGT, principalmente no que diz respeito à uniformidade e à separação de 

conhecimento geral do conhecimento especializado. A Linguística tem questionado o 

interesse da TGT unicamente pelos aspectos prescritivos dos termos e pelo tratamento 

diferenciado dos termos em relação às unidades do léxico geral. 

 Por parte da Sociologia e Comunicação, questiona-se a concepção idealista dos 

termos, devido à superficialidade atribuída à comunicação especializada, os termos perderiam 

parcialmente sua condição de unidade da linguagem natural, negando a variação discursiva. 

                                                 
6
 Por sus trabajos, Wüster es conocido hoy como el creador de la TGT y fundador de la Terminología moderna. 

La escuela vienense, iniciada y dirigida por Wüster, ha sido, de hecho, la única propuesta que desarrolla un 

corpus sistemático de principios cuya coherencia con los objetivos establecidos, por muy restringidos que sean, 

permiten hablar de ella como de una teoría encaminada a la normalización de las unidades de comunicación 
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 Por outro lado, existem numerosas observações empíricas relativas às práticas 

terminológicas em situações reais de comunicação profissional que contrariam o ideal 

normalizador em relação, principalmente, à realidade variacionista das linguagens e dos 

discursos técnicos. Isso levou já nos anos 1990, a uma urgente necessidade de repensar a 

terminologia de modo diferente, que levasse em conta a dimensão social das terminologias. 

Surgem assim, novas proposições teóricas ao paradigma da TGT. 

 Em uma ordem cronológica, podemos elencar essas novas abordagens teóricas da 

Terminologia:  

a) a Terminologia Textual, com Hoffman (1987), Bouringoult and Slodzian 

(1990), na Alemanha, baseada na Linguística de Corpus
7
, argumenta que várias 

aplicações exigem um melhor entendimento do funcionamento dos termos em 

texto; 

b) a Socioterminologia (GAMBIER, 1993; GAUDIN, 1993, 2003) foi a primeira 

a propor uma Terminologia mais social, fundamentada nos parâmetros da 

Sociolinguística, defende a necessidade de considerar a dimensão social dos 

termos, pois eles estão sujeitos à variação de acordo com o contexto social em 

que são usados;  

c) Teresa Cabré (1998) e seu grupo IULA propõem a Teoria Comunicativa da 

Terminologia como teoria do termo, que leva em conta seu caráter poliédrico. 

Este caráter permite estudar o termo por diferentes disciplinas. Assim, a autora 

classifica e propõe três disciplinas principais para estudar os termos: o termo 

pode ser estudado como um signo linguístico, como uma unidade cognitiva e 

como um elemento de comunicação; 

d) Rita Temmerman (2000), na Alemanha, propôs a Terminologia Sociocognitiva, 

em que coloca a compreensão do texto de especialidade no centro das análises 

e redefine o termo como “unidade de compreensão”, cujo valor comunicativo é 

contextualmente atualizado, insiste na necessidade de uma definição do 

conceito, com base na teoria do protótipo, e na inclusão de uma perspectiva 

social e diacrônica na descrição dos termos;  

                                                 
7
 A Linguística de Corpus se ocupa da coleta e da exploração de corpora, ou conjunto de dados linguísticos 

textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade 

linguística (SARDINHA, 2004, p. 3 apud BARROS, 2006, p. 25). Essa disciplina científica também conheceu 

grande desenvolvimento nas últimas duas décadas e tem contribuído para os estudos de diferentes áreas, 

destacando-se os da Lexicografia e da Terminologia. 
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e) Marcel Diki-Kidiri (2000b), no Senegal, propõe a Terminologia Cultural, onde 

afirma que a cultura de uma comunidade humana é o ponto chave da análise 

Terminológica. “A cultura se nutre de toda a experiência humana em termos de 

produções, saberes, know-how de todos os gêneros” (DIKI-KIDIRE, 2000a, p. 

6). 

As novas abordagens terminológicas concentram maior ênfase no uso, analisando 

textos reais como fonte primária de dados. Tiram sua especificidade e particularidade do uso, 

marcado por uma comunidade de falantes envolvida em uma atividade específica, 

especializada, e como toda comunidade é organizada e exprime a organização do seu mundo 

particular através da linguagem. 

 Segundo Rey, uma revisão da Terminologia exige apoio de estudos mais recentes 

da Linguística (teoria da enunciação e teoria do discurso, pragmática), Sociolinguística, 

Semântica (teoria prototípica, semântica do significado versus designação), lógica, ciência 

cognitiva, teoria da comunicação e informação. Mas, na hipótese do autor, devido a tipos 

altamente divergentes de Terminologias, é necessário e urgente um processo de unificação 

teórica, isto é, embora seja muito válida uma interdisciplinaridade entre Terminologia e as 

disciplinas acima citadas, é necessária uma teoria terminológica unificadora com bases, 

segundo Rey (2007), nas teorias unificadoras do nível da semiótica, da lógica ou da 

epistemologia. 

 

2.1 A Teoria Geral da Terminologia (TGT) 

 

 A Terminologia surgiu como disciplina há pouco tempo. Esta disciplina surgiu da 

prática, da necessidade de técnicos e cientistas de normalizar denominativa e conceitualmente 

suas disciplinas para garantir a comunicação profissional e a transparência de conhecimento. 

A TGT foi inspirada neste tipo de necessidade (CABRÉ, 2005a). 

 Em 1930, na Universidade de Stuttgart, Eugen Wüster defendeu sua tese de 

doutorado, intitulada Internationale Sprachnormung in der Technich, em que esboçava uma 

abordagem terminológica no sentido de estabelecer princípios para a criação de novas 

terminologias. Um ano depois, publicou um livro baseado nos estudos desenvolvidos em sua 

tese, intitulado Die Internationale Sprachnormung in der Technich, besonders inder 

Elektrotechnik
8
, obra considerada o marco inicial da Terminologia moderna. Wüster, com 

                                                 
8
  Normalização Internacional na Técnica especialmente na Eletrotécnica. 
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esse trabalho, apresentou as bases metodológicas para a sistematização do trabalho em 

Terminologia, fundou princípios para o trabalho com termos e esboçou os principais pontos 

de uma metodologia para o processamento de dados terminológicos. Neste trabalho, Wüster 

mostra uma preocupação de ordem puramente metodológica e normativa. Este livro também 

suscitou a criação da Associação Internacional de Padronização (ISA)
9
, em 1930 (BARROS, 

2004). 

 Wüster estava mais preocupado com os métodos de compilação e padronização do 

que com a apresentação de uma teoria terminológica. As razões que o levaram a se interessar 

pela terminologia são essencialmente práticas. Ele quis superar as dificuldades da 

comunicação profissional originadas na imprecisão, diversificação e polissemia da língua 

natural.  

 Wüster considera a Terminologia como uma ferramenta útil para desfazer as 

ambiguidades de maneira eficaz da comunicação científica e técnica (CABRÉ, 2000). Seu 

interesse pela teoria só viria mais tarde com sua experiência terminográfica, ao compilar e 

publicar a obra The Machine Tool: an Interlingual Dictionary of Basics Concepts (1968), um 

dicionário sistemático bilíngue Francês-Inglês de termos padronizados, idealizado como 

modelo para dicionários técnicos futuros, cujo principal enfoque foi em torno de uma teoria 

dos termos. A partir de então, a TGT fez um percurso geográfico e se difundiu da Europa 

Oriental, passou para a Escandinávia, para a França e Península Ibérica, chegou ao Canadá, 

onde foi fortemente aceita e ampliada. Logo chegou ao Brasil, desenvolvida principalmente 

nos cursos de Pós-graduação em letras nas Universidades Brasileiras. Em 1988, a 

Terminologia foi incluída no Grupo de Trabalho da ANPOLL
10

 Terminologia, Lexicologia e 

Lexicografia. 

 Mais de trinta anos separam sua tese de doutoramento (1931), de sua primeira 

publicação sobre a teoria (1968). Wüster inaugurou uma disciplina, autônoma e 

multidisciplinar, ao agregar disciplinas como a Linguística, a Tradução, a Lexicografia, a 

Semântica, a Pragmática Linguística e a Ciência da Informação.  

 
Embora seu marco inicial tenha sido a tese de doutoramento de Wüster (1931) sobre 

a padronização da linguagem usada na engenharia eletrotécnica, a disciplina se 

desenvolveu e ampliou sua abrangência apenas depois da Segunda Guerra mundial. 

Nesse momento, Wüster, preocupado com a transferência da tecnologia e o 

intercambio de informação no âmbito internacional, começou a divulgar suas ideias 

(MARCIEL, 2007, p. 372). 

                                                 
9
 A ISA (International Federation of National Standardization Association) foi o órgão que deu origem à ISO 

(International standardization Organization).  
10

 Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – ANPOLL. 
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 De 1972 a 1974, Wüster lecionou no Departamento de Linguística Geral e 

Aplicada da Universidade de Viena, onde ministrou o curso Introdução à Teoria Geral da 

Terminologia e à Lexicografia Terminológica (BARROS, 2004), através do qual lançou as 

bases de sua teoria. 

 Depois da morte de Wüster, um de seus discípulos, Helmuth Felber, reuniu 

anotações de aulas, artigos, conferências, realizadas na universidade de Viena entre 1942 e 

1974, e publicou uma obra sob o título “Introdução à Teoria Geral da Terminologia”
11

. Esta 

publicação de Felber se configurou um pouco mais tarde como a Teoria Geral da 

Terminologia, a TGT. Cabré (2003) observa que a maioria das críticas direcionadas à teoria 

tradicional toma esse livro como o mais representativo das ideias de Wüster.  

 Embora Wüster seja o mais conhecido dos terminólogos da então conhecida 

Terminologia Clássica, outros grupos e outros nomes compõem esse paradigma 

terminológico. O próprio Wüster reconhece ter recebido influencia de outros seguimentos 

científicos.  

 
[...] O mesmo Wüster [...] reconheceu na abertura do simpósio da Infoterm de 1975, 

que haviam contribuído para isso autores e contribuições de outros cientistas 

europeus, como o alemão A. Schloman, o primeiro em considerar o caráter 

sistemático dos termos de uma especialidade; o linguista suíço F.de Saussure, o 

primeiro em ressaltar a sistematicidade das línguas; o russo E. Drezen, pioneiro em 

destacar a importância da normalização e propulsor da organização ISA 

(International Standardization Association); e o inglês J. E. Holmstrom, que desde a 

UNESCO impulsionou a difusão internacional das terminologias e foi o primeiro a 

reivindicar um organismo que se ocupara delas (CABRÉ, 2005a, p. 73, tradução 

nossa)
12

. 

 

 Wüster é considerado o fundador da terminologia moderna por ter se esforçado a 

inaugurar um estudo científico da terminologia. Mesmo D. S. Lotte, seu contemporâneo 

russo, o reconhecia como tal. 

 D.S. Lotte e Wüster nasceram no mesmo ano, 1898, porém Lotte morreu em 

1950, vinte e um anos antes de Wüster. Embora Lotte tenha publicado pouco sobre 

terminologia, ele foi o primeiro verdadeiro professor de terminologia. Seus poucos escritos 

                                                 
11

 “Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminoligische Lexikographie” 
12

 [...] El mesmo Wüster [...] reconoció en la apertura del simposio de Infoterm de 1975, que habían contribuido 

a ello autores y aportaciones de otros científicos europeos, como el alemán A. Schloman, el primero en 

considerar el caráter sistemático de los términos de una especialidad; el lingüista suizo F. de Saussure, el 

primero en resaltar la sistematicidad de las lenguas; el ruso E. Drezen, pionero en destacar la importancia de la 

normalización y propulsor de la organización ISA (International Standardization Association); y o inglés J.E. 

Holmtrom, que desde la Unesco impulsó la difusión internacional de las terminologías y fue el primero en 

reclamar un organismo internacional que se ocupara de ellas.  
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foram publicados postumamente na Rússia em 1961. Seus textos foram traduzidos para o 

francês por Rondeau e Felber em 1981 (GAUDIN, 1993). 

 Embora o trabalho de Wüster seja mais conhecido, Lotte contribuiu para difundir 

amplamente as ideias do Vienense. Ambos trabalharam em órgãos oficiais de normalização 

terminológica. 

 
Existe, todavia, uma diferença na apreensão linguística do fenômeno terminológico. 

De fato, ali onde Wüster separa estritamente léxico e gramática por se interessar não 

mais que por termos, o fundador da escola soviética reconhece o primado do 

contexto e do discurso no seio do qual o termo recebe seu valor (GAUDIN, 1993, p. 

27, tradução nossa)
13

. 

 

 Lotte foi um dos precursores da Socioterminologia, pois um de seus primeiros 

trabalhos, já considerava que os termos apresentavam as mesmas características das palavras 

comuns quando ocorrem na linguagem comum, mas mesmo assim não perdem suas 

qualidades de termo. 

 Para Wüster, a terminologia de uma área expressa o conhecimento científico dessa 

área, refletindo os fundamentos conceituais. Considera que a Terminologia, por ir além da 

Linguística, constitui um ramo da Linguística Aplicada que reúne conhecimentos linguísticos 

de todos os domínios da vida, tornando-os úteis a todos esses domínios da vida
14

 (WÜSTER, 

1974 apud KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 21). Apesar de situar a Terminologia como ramo 

da Linguística Aplicada, Wüster assinalou a diferença entre Linguística e Terminologia, 

delimitando seus objetos de estudo: para a Linguística, a língua geral; para a Terminologia, o 

léxico especializado.  

 Wüster tinha pelo menos três objetivos gerais: 

 
 Eliminar a ambiguidade da linguagem técnica por meio da padronização da 

terminologia a fim de torná-la ferramenta eficiente de comunicação; 

 Convencer a todos os usuários de linguagem técnica dos benefícios da 

terminologia padronizada; 

 Estabelecer a Terminologia como uma disciplina para todos os propósitos práticos 

e dar a ela o estatuto de ciência (CABRÉ, 2003, p. 165). 

 

 Outro ponto importante da TGT é quanto à noção de árvore de domínio. No 

esboço de uma estrutura temática, Wüster (2003, p. 273), compara um sistema de objetos com 

o corpo humano, consistindo em centenas e centenas de partes. A fim de representá-lo mais 

                                                 
13

 Il existe toutefois une différence dans l’appréhension linguistique du phénomène terminologique. Em effet, là 

où, Wüster sépare strictement lexique et grammaire pour ne s’intéresser qu’aux termes, le fondateur de l’école 

soviétique reconnaît le primat du contexto et du discours au sein duquel le terme reçoit sa valeur. 
14

 A Linguística Aplicada postula uma atuação em todas as atividades humanas em que linguagem verbal está 

envolvida. Portanto, todas as ciências que envolvem a linguagem humana fariam parte da Linguística Aplicada, 

dentre elas a própria Linguística e a Terminologia. 
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claramente, primeiramente se decompõe em constituintes maiores, e estas são subdivididas 

em partes menores passo a passo. Neste sentido, pode-se obter o tipo de árvore chamado de 

“árvore temática”. Ainda nesta proposição, os conceitos são concebidos como individuais, 

mas agrupados (interligados) rigidamente dentro de um sistema de conceitos. 

 A partir dos trabalhos de Wüster, vários países se preocuparam com as questões 

terminológicas. Essas preocupações motivaram a criação de grupos que se configuraram na 

formação de diversas “escolas” terminológicas: a Escola de Viena, a Escola de Praga, e a 

Escola Soviética, chamadas escolas terminológicas clássicas. Wüster é o principal 

representante da Escola de Viena; a Escola Soviética tem Lotte como seu mais representativo 

membro.  

    Lautén e Picht (1993, p. 495 apud TEMMERMAN, 2000, p. 18) definem uma 

“escola científica” de terminologia como (a) tendo princípios teóricos coletivos, (b) tratando 

de objetivos de pesquisa similares, (c) tendo estratégias de pesquisa fundamentalmente 

comuns (metodologias). 

 À parte dessas escolas, outras escolas surgiram em outras partes do mundo, como 

no Canadá, Nordic Center e UMIST Manchester
15

. Ainda de acordo com os autores, todas as 

escolas seguiram os seguintes princípios: o conceito, o termo, a relação conceito/termo, o 

conceito e o sistema de termos, a relação que a Terminologia tem com a padronização e a 

planificação linguística e o lugar que a Terminologia deixou para si mesma na classificação 

das ciências. 

 Embora algumas outras escolas terminológicas clássicas tenham surgidos em 

alguns países, as principais vertentes da Terminologia Tradicional são: 1) a Escola de Viena, 

influenciada pela lógica, preocupava-se em discutir a natureza dos conceitos, a fim de 

delimitar normas e padrões de usos internacionais; 2) a Escola de Praga, que aliava os 

princípios esboçados por Wüster aos aspectos funcionas da linguagem; 3) a Escola Soviética, 

usando a teoria de Wüster, volta-se para os princípios teóricos e metodológicos, com objetivo 

de propor um tratamento concreto dos dados. 

 Evidentemente, para as três escolas tradicionais de terminologia, o conceito é o 

ponto de partida de análise. Como unidade do pensamento, o conceito é concebido sem a 

existência da linguagem (WÜSTER, 2003). Na escola do Canadá, o ponto de partida é o 

termo. 

                                                 
15

 University of Manchester Institute of Science e Technology. 
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 Segundo Gaudin (1993, p. 24), a Escola Soviética buscou definir uma posição 

mais realista, que será conduzida amplamente a partir da tese de Wüster. Mas no 

entendimento de Gaudin (1993, p. 24, tradução nossa)
16

 “[...] este período é marcado 

notadamente pelo fato de que as estratégias neológicas e modos de intervenção ignoram 

amplamente as condições sociolinguísticas da comunicação científica e técnica”. 

 As escolas clássicas desenvolveram uma perspectiva normativa sobre os termos e 

se destacaram por seu pioneirismo ao estabelecerem as bases da Terminologia. Valorizavam a 

dimensão cognitiva dos termos, postulando a sistematização dos métodos de trabalho 

terminológico, cujo objetivo era a padronização das unidades terminológicas para uma 

comunicação profissional eficiente. O princípio fundador dessas orientações metodológicas 

consiste na concepção dos termos como denominações de conceitos, e os elementos essenciais 

da comunicação profissional são os conceitos
17

 e os signos linguísticos associados a estes 

conceitos. A Terminologia tradicional
18

 está empenhada principalmente em fixar a relação 

entre termos e conceitos a fim de facilitar a comunicação entre profissionais. 

 As características fundamentais que definem a TGT, segundo Cabré (2005), são 

os seguintes: 

 
a) A Terminologia se concebe como a matéria autônoma, e se define como um 

campo de interseção constituído pelas “ciências das coisas” e por outras 

disciplinas como a linguística, a lógica, a antologia e a informática; 

b) O objeto de estudo desta teoria são os termos técnico-científicos; 

c) Os termos se definem como unidades semânticas compostas de conceitos e 

denominações cuja identidade só se justifica dentro de um campo de 

especialidade; 

d) Os termos se analisam a partir do conceito que representam e, por isso, assume-

se que o conceito precede a denominação; 

e) Os conceitos de um mesmo âmbito especializado mantém entre si relações de 

diferentes tipos. O conjunto de relações entre os conceitos constituem a estrutura 

conceitual de uma área; 

f) O valor de um termo se estabelece pelo lugar que ocupa na estrutura conceitual 

de uma área; 

g) O objeto de estudo das teorias é a normalização conceitual e denominativa; 

h) A finalidade aplicada da normalização terminológica é garantir a precisão e a 

univocidade da comunicação. 

  

 Segundo Cabré (2005), a teoria de Wüster se revelou muito reducionista no 

sentido de que limitava o objeto às unidades terminológicas, dos âmbitos científicos e 

                                                 
16

  [...] Cette période est marquée notamment par le fait que les stratégies néologique et modes d’intervention 

ignoraient largement les conditions sociolinguistiques de la communication scientifique et technique.  
17

  A escola de Terminologia inaugurada a partir dos escritos de Wüster, e geralmente dependendo da Tradição 

linguística alemã, adotou a definição àquela época aceita de “conceito” - Um constructo mental para a 

classificação de objetos individuais do mundo interior e exterior por meio de um nível de abstração mais ou 

menos estável (ISO, recomendações, R704: 1986 apud REY, 1995, p. 33). 
18

  Terminologia Tradicional, Terminologia Clássica são usados como sinônimos para se referir à Terminologia 

desenvolvida por Wüster e seus colaboradores. 
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técnicos, reduzia a atividade terminológica à recompilação de conceitos e termos para a 

padronização, circunscrevia os âmbitos especializados à ciência e às técnicas e limitava seus 

objetivos à univocidade da comunicação profissional no plano internacional. 

 Sem dúvida, a Escola de Viena, entre as várias escolas da Terminologia Clássica, 

é a que apresentou a melhor proposta teórica e por isso é a mais conhecida. É a única que 

desenvolveu um corpus sistemático de princípios metodológicos e teóricos. De um modo 

específico, Cabré pontua os principais aspectos que a TGT não dá conta de descrever: 

 
a) A multiplicidade de abordagens das unidades terminológicas (denominativa, 

cognitiva e funcional); 

b) A poliedricidade de todas e cada uma destas unidades; 

c) Sua dupla função na realidade do discurso especializado (representativa e 

comunicativa); 

d) A distinção entre seu valor descritivo e seu valor prescritivo, descriminadas pelas 

situações de comunicação; 

e) A variação conceitual inerente a toda unidade de conhecimento, individualmente 

ligada a uma cultura específica (geral e específica) que determine uma visão do 

mundo; 

f)  A dependência linguística das unidades terminológicas, realizadas nas línguas 

particulares; 

g) A variação denominativa inerente ao discurso e a comunicação, tanto geral como 

especializada, em função das características pragmáticas do discurso (CABRÉ, 

2005b, p. 96). 

 

 As propostas do TGT eram suficientes e satisfatórias para os trabalhos de base 

onomasiológica destinados à normalização de conceitos e termos para a comunicação 

profissional, uma vez que eram coerentes com a metodologia e os objetivos do trabalho 

padronizado. 

 Outra característica defendida por Wüster é que os terminólogos se interessam 

pelo vocabulário, e não pela morfologia ou sintaxe. Isso porque os termos são diferentes de 

palavras não apenas no conteúdo que carregam, mas também em sua natureza e uso. De 

acordo com Wüster, um termo corresponde apenas a um conceito dentro de uma área de 

especialidade. Com essa peculiaridade, termos são protegidos, agrupados à parte da 

linguagem em uso. 

  Wüster (1947 apud ANTIA, 2000) escreveu que trabalhos sobre terminologia 

tomam o conceito como seu ponto de partida. Picht & Draskau (1985, p. 36 apud ANTIA, 

2000, p. 84) observam que “na teoria da terminologia existe uma concordância amplamente 

difundida de que o conceito ocupa uma posição central”. Wüster considerava o conceito 

independente de seu símbolo (representação). “Em terminologia, o reino do conceito é visto 

como independente do reino da designação” (WÜSTER, 1974, p. 67 apud ANTIA, 2000, p. 

84). 
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 Embora Wüster caracterize os termos como conjunto de vocábulos com 

peculiaridades especiais quando colocados em uso, o autor não estava preocupado em 

examinar os termos em uso, em situação real de fala, estava interessado apenas em estabelecer 

suas representações. 

 Terminólogos tradicionais estavam e ainda estão interessados pela imposição de 

nomes para o uso de linguagens especiais, em fixar e padronizar termos e conceitos a fim de 

evitar mal-entendidos na comunicação, ou seja, os terminólogos estavam preocupados em 

criar vocabulários padronizados e acreditavam que através disso poderiam melhorar a 

comunicação técnica. 

 Para melhor compreender a TGT, a noção de uso padronizado ou fixado é central 

para a teoria de Wüster, uma vez que, domínios especiais compreendem uma série de 

conceitos que são representados por termos, e a relação entre termo e conceito deveria seguir 

um critério de padronização. 

  São estes princípios, o cognitivo e o normativo, que presidem os estudos de 

Wüster. Embora as outras escolas clássicas apareçam com contribuições para a consolidação 

da Terminologia como disciplina, é à TGT que se atribui o marco teórico dos estudos 

terminológicos. Krieger e Finatto (2004, p. 32) asseguram que: 

 

A teoria wüsteriana justifica seu papel de referência porque auxiliou a 

Terminologia a estabelecer-se como campo de conhecimento com fundamentos 

epistemológicos e objeto próprio de investigação. Ao desenvolver importantes 

reflexões sobre a Terminologia como disciplina, bem como sobre as unidades 

terminológicas em muitas de suas feições, Wüster recorre a elementos da 

Linguística, ciência que integra a interdisciplinaridade com que concebeu a 

Terminologia.  

 

 Wüster argumenta que a base de uma comunicação eficiente é a noção de 

univocidade
19

 e monovalência do termo, segundo a qual um termo unívoco e monovalente é 

aquele que, em um contexto de discurso
20

 determinado, tem apenas um ‘significado atual’, 

embora possa ser polissêmico. Essa noção foi construída sobre a ilusão de terminologias 

puras, relativamente independentes de linguagens e situações históricas, em que se propôs um 

mundo onde as unidades lexicais têm uma função reducionista de apenas rotular as 

configurações conceituais fornecidas e garantidas pela ciência e suas aplicações.  

 Segundo Temmerman (2000), a Terminologia Tradicional ao investigar modos de 

tornar a terminologia mais eficiente e inambígua possível, conduziu a Terminologia a um 

                                                 
19

   Univocidade significa que para cada conceito só pode existir um único termo que o representa. 
20

  Por ‘contexto de discurso’ entende-se ou o contexto da frase ou a situação de discurso determinada pelas 

circunstâncias (WÜSTER, 1998 apud KRIEGER, FINATTO, 2004, p. 132). 
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conjunto de princípios dogmáticos para a descrição terminológica da linguagem de 

engenharia, planificação e padronização. 

 A crítica mais significativa que se faz à Escola de Viena é quanto ao seu 

posicionamento metodológico de fundamento prescritivo, pois suas bases teóricas equivalem 

mais a princípios de uma disciplina voltada para o controle e padronização das terminologias 

em escala internacional. Os termos não são vistos como elementos naturais de línguas 

naturais, mas apenas como unidades de conhecimentos que comportam denominações e que 

configuram um subsistema linguístico situado à parte do sistema linguístico da língua natural. 

Para fugir então das ambiguidades do léxico comum, os termos são vistos como etiquetas ou 

rótulos exclusivos para denominarem conceitos científicos. A Terminologia wüsteriana é 

declaradamente uma teoria terminológica não-variacionista. 

 Um dos aspectos idealizados pela TGT se fundamenta na suposição de que o 

conhecimento científico e técnico preexiste a qualquer denominação, e é independente das 

línguas e das culturas. Ademais, a TGT concebe o conhecimento técnico/científico como 

universalmente uniforme. 

 
A TGT resulta insuficiente porque não dá conta da dimensão social dos termos, já 

que os concebe unicamente como elementos denominativos (dimensão 

representacional) e limita seu posicionamento à comunicação entre especialistas e 

profissionais (dimensão comunicativa). A partir de uma perspectiva social, os 

termos são unidades que pelo fato de formar parte das línguas participam da 

multidimensionalidade da linguagem. Em consequência, além de valor 

denominativo, as unidades terminológicas cumprem muitas outras funções 

linguísticas e também culturais, sociais, econômicas e politicas (CABRÉ, 2005, p. 

147, tradução nossa)
21

.   

 

  Embora a TGT seja alvo de críticas, ainda é considerada o pilar dos estudos 

terminológicos e possui reconhecimento internacional que lhe confere o estatuto de ciência 

independente, com objeto e identidade próprios no universo das ciências do léxico.  

 Sager (1990) foi um dos pioneiros em acrescentar à dimensão comunicativa a 

dimensão cognitiva e a dimensão linguística, que resultou uma nova postura diante do objeto 

de análise da Terminologia, o termo, agora estudado em textos, e não mais visto como rótulo 

para conceito (TEMMERMAN, 2000, p. 23). O autor reconhece que os termos podem ocorrer 

                                                 
21

  La TGT resulta insuficiente porque no da cuenta de la dimensión social de los términos, ya que los concibe 

únicamente como elementos denominativos (dimensión representacional) y limita su ubicación a la 

comunicación entre especialista y profesionales (dimensión comunicativa). Desde una perspectiva social, los 

términos son unidades que por el hecho de formar parte de las lenguas participan de la multidimensionalidad 

del lenguaje. Y, en consecuencia , además de su valor denominativo, las unidades terminológicas, cumplen 

muchas otras funciones lingüísticas, u también culturales, sociales, económicas y políticas. 
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em contexto linguístico e que eles possuem variantes condicionadas contextualmente, 

contrariando a visão de univocidade conceito/termo.  

 Outro aspecto relevante, reconhecido por Sager, é o reconhecimento e a distinção 

entre formação de termo espontâneo e a formação de termo deliberadamente designado, que 

ele chama de “formação de termo secundário”. 

 Essas e outras posturas de Sager abre espaço para uma “nova ordem” teórica 

terminológica, cuja tendência é analisar a terminologia em seu aspecto comunicativo, 

contextualizado linguisticamente. Esse novo modo de fazer Terminologia, adota uma 

abordagem baseada em corpus para a coleta de dados lexicais, onde os termos são vistos 

como itens lexicais pertencentes a linguagens virtuais. Essa postura abre uma nova era nas 

ciências terminológicas, cujos métodos e abordagens se fazem presentes na Terminologia 

atual. 

 Diante das críticas ao modelo teórico de Wüster, os seguidores da TGT se 

defendem apresentando algumas modificações às ideias de seu fundador, cujos pontos são:  

 
 Sinonímia controlada é admitida. O trabalho póstumo de Wüster já concede este 

ponto; 

 Certo grau de sinonímia é aceita embora sua não utilização seja recomendada em 

terminologia voltada para a padronização; 

 A fraseologia é acrescentada aos estudos das unidades terminológicas; 

 O significado das formas faladas é reconhecido em contexto da planificação 

linguística; 

 O modelo torna-se dinâmico pela introdução da descrição do processo de formação 

de novos termos; 

 A representação de estruturas conceituais não hierarquicamente ordenadas é 

introduzida (CABRÉ, 2003, p. 167). 

 

 Mas, por outro lado, os seguidores de Wüster mantiveram: 

 
 A prioridade do conceito sobre a designação, e consequentemente sua autonomia; 

 A precisão do conceito (monossemia), mesmo se dimensões tais como os 

parâmetros de classificação sejam admitidas; 

 A concepção semiótica de designação (CABRÉ, 2003, p. 167-8). 

 

 Ainda hoje os princípios da TGT continuam sendo utilizados por grupos de 

pesquisadores e até mesmo por projetos de grande porte, como é o caso de projetos de 

planificação linguística
22

 em países como o Canadá. 

                                                 
22

 Por planificação linguística entende-se um planejamento linguístico oficial a partir de políticas de implantação 

linguística que visam à preservação e ao desenvolvimento de idiomas. Ocorre a partir de um esforço conjunto 

para o estabelecimento de uma política nacional, regulamentada pelas disposições jurídicas que acabam por 

se constituir em um conjunto de regras legisladas (FAULSTICH, 1996). 
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 Como contestação aos pressupostos e princípios da TGT, ora considerados 

insuficientes para responderem por aspectos que envolvem as terminologias, surgiam novos 

enfoques terminológicos. Dois pontos amplamente contestados foram a apreensão da 

comunicação in vitro, ou seja, a comunicação tomada de modo isolado ou idealizado; e a não 

consideração dos falantes entre os elementos de análise, visto que a terminologia “clássica” é 

de orientação prescritiva.  

 As críticas à Terminologia tradicional vêm de três áreas: ciência cognitiva, ciência 

da linguagem e ciência da comunicação. 

 A Linguística e Sociolinguística questionam a rígida divisão entre linguagem 

especializada e linguagem geral e, consequentemente, examinando as bases sociais da 

linguagem de especialidade, apresentam hipóteses gerais que integram as duas linguagens em 

uma só, em que a semântica e a pragmática desempenham um importante papel. 

 

2.2 A Socioterminologia  

 

  Na França, em resposta à orientação normalizadora, surgiu uma corrente 

terminológica fundamentada nos princípios e metodologias do funcionalismo sociológico de 

profunda influência Sociolinguística (GAUDIN, 1993), e inspirada na Etnografia 

(FAULSTICH, 1995b). Essa corrente conduziu a primeira crítica à teoria clássica, como 

veremos a seguir. 

 De acordo com Gaudin (1993), a normalização não é normal em matéria de 

linguagem, uma vez que os corpora linguísticos não são fechados, e as pessoas vivem num 

mundo vivo, onde se deve levar em conta a dinâmica das comunicações científicas e técnicas. 

 Gaudin define a Terminologia como um ramo da lexicologia, que não se limita as 

aplicações relativas à tradução, à documentação e à normalização. Essa disciplina tem por 

objetivo o estudo dos termos, vocabulários inseridos nas práticas institucionais ou no “interior 

dos conhecimentos”. 

 A terminologia unívoca de Wüster não mais interessava ao pesquisador francês, 

uma vez que a língua  que agora serve de análise é uma língua dinâmica, usada nos inter-

relacionamentos, que marcam as identidades culturais, bem marcadas pelas atividades 

cotidianas. Gaudin critica os princípios da teoria wusteriana que primam pela univocidade, 

pois tais princípios desconhecem e ignoram o fato de as línguas serem suscetíveis de 

deteriorar-se, de transformar-se, tornando-se ineficaz qualquer tentativa de padronização. 
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 Assim, terminologias são tratadas como qualquer unidade das línguas naturais e o 

funcionamento, os usos pragmáticos e os usuários fazem parte do conjunto de aspectos a 

serem analisados. Assim, a universalização dos conceitos e termos torna-se inoperante se o 

terminólogo não perceber os fenômenos sociolinguísticos e socioculturais presentes na 

linguagem de especialidade. 

 Gaudin buscou restituir toda uma dimensão social às práticas linguageiras
23

 

(GAUDIN, 1993 apud KRIEGER; FINATTO, 2004). Com isso, ele postulou o 

reconhecimento da variação terminológica nas comunicações especializadas e o exame do 

contexto de ocorrência dos léxicos especializados, propondo o fim da inoperância e 

artificialismo do ideal normalizador. Com este ponto de vista, a variação é concebida como o 

eixo central do desenvolvimento da Socioterminologia.  

 Gaudin acredita que a variação constitui um eixo melhor de reflexão para 

Socioterminologia, pois é necessário abordar a terminologia à luz da problemática da 

interação, da negociação e da produção do sentido. A Socioterminologia foi idealizada por ele 

nas bases da Sociolinguística. 

 Como prática de trabalho científico, a Socioterminologia se fundamenta na análise 

das condições de circulação do termo no funcionamento da linguagem; como disciplina 

descritiva, estuda o termo na interação social. A Socioterminologia inaugurou uma atitude 

descritiva voltada a uma abordagem mais linguística e supõe que os termos sejam estudados, 

descritos em sua dimensão interativa e discursiva (AITO, 2000). Segundo Faulstich (2006), a 

Socioterminologia nasce como uma nova corrente, depois que Boulanger, em 1991, declara 

sua importância em atenuar os efeitos prescritivos das proposições normativas. Gaudin é um 

dos autores que atribui a Jean-Claude Boulanger (1981 e 1982) o pioneirismo pelo uso do 

termo Socioterminologia, em uma resenha de uma obra de Jean-Claude Corbeil. Mas é a 

partir de 1986, a partir dos escritos de Yves Gambier que o termo amadureceu depois que o 

autor sugeriu que “a terminologia deveria se transformar com urgência em uma 

Socioterminologia” (GAUDIN, 1993, p. 67). Do mesmo modo, Auger, em 1993, notificou 

que a nova corrente, chamada de Socioterminologia, fundamentava-se no cruzamento da 

sociologia da linguagem com a harmonização linguística. Mas é Gaudin, com a publicação de 

                                                 
23

  Por prática linguageira ou atividade linguageira, entendam-se as práticas sociais de linguagem. O termo tem 

origem e amplo uso na Linguística Aplicada de vertente francesa. Para Bronckart et. al. (1992, p. 11) “A 

atividade linguageira se desenrola nas zonas de cooperação social determinadas [...] e toma a forma de ações 

linguageira [...]”. Ao lado do termo prática linguageira, Develay (1992) cunhou o termo “Pratique sociale de 

référence” que se refere às práticas sociais diversas, em que o envolvimento da linguagem se torna inevitável 

(atividade de pesquisa, de produção, de engenharia, e também atividades domésticas e culturais). 
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sua tese de doutoramento “Pour une socioterminologie – des problèmes sémantiques aux 

pratiques institutionnelles”, em 1993, que discute com maior pertinência a terminologia 

voltada para o social. 

 A tese de François Gaudin foi a primeira na França dedicada à Terminologia, 

representou uma crítica às abordagens dominantes, uma crítica à tradição francesa e porque 

não mundial, em matéria de Terminologia oficial. Pois significou uma proposição de uma 

abordagem mais pragmática. 

 Gaudin teve uma forte influência da Escola Terminológica Francesa, assim 

podemos nos referir a ela, cujos principais representantes foram Louis Guilbert, Alain Rey, 

Bruno de Bessé e Rey-Debove. Todos eles marcados por uma forte tradição da Lexicologia e 

Lexicografia francesas. Esses pesquisadores desenvolveram uma terminologia original, cuja 

influência maior reside numa visão muito clara de um continnun entre léxico e uso. Esta visão 

é uma das características mais marcantes da Escola Terminológica Francesa, que tem como 

ponto de referência para a análise do léxico especializado o discurso, onde ocorrem os termos. 

O objeto de interesse então da Terminologia francesa era os usos particulares de cada língua 

selecionada, tratando dos discursos científicos, técnicos e institucionais com suas regras 

particulares. 

 Foi este cenário linguístico que propiciou à Gaudin desenvolver sua teoria, pois, 

no entendimento da Terminologia francesa, a Terminologia não podia ser dissociada de seu 

contexto social, econômico e comercial. Isso já marcava um contraponto à Terminologia 

wusteriana. 

 Essa visão mais ampla e abrangente da Terminologia francesa conduz Gaudin a se 

inclinar sobre a validade dos conceitos, resultantes da linguística social, onde se observa o 

comportamento linguístico de acordo com as camadas sociais. Essa reflexão terminológica 

levou em conta os conceitos e as ferramentas teóricas e metodológicas da Sociolinguística, e 

vai caracterizar o percurso da Socioterminologia aprofundado por Gaudin. 

 Foi assim que Gaudin decidiu observar a relação entre a terminologia como 

disciplina e as práticas linguageiras nas situações onde funcionam discursos científicos e 

técnicos, e constatou que uma evolução incessante e acelerada das ciências e técnicas 

induzem a um crescimento necessário de denominações, de transferência de saberes, de 

negociação entre disciplinas, e de harmonia entre ciência, técnica e produção. 

 A Socioterminologia tem a tarefa de sistematizar as variações terminológicas, de 

acordo com sua natureza linguística. Deste modo, o modelo sociolinguístico funciona como 

um guia para o exame da funcionalidade Sociolinguística das linguagens de especialidade 
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(FAULSTICH, 1996). Mas Socioterminologia e Sociolinguística não se confundem: a 

primeira verifica a variação social do termo no discurso científico e técnico; a segunda trata 

da variação social na língua geral na perspectiva da mudança linguística. 

 De acordo com Gaudin (1993), as ligações entre as duas disciplinas existe desde o 

início dos anos 1970, depois que Luis Guilbert afirmou que a significação do termo depende 

da retórica, da gramática e da Sociolinguística, e isso propõe uma redefinição teórica da 

disciplina. De certa forma, o desenvolvimento da Sociolinguística orientou indiscutivelmente 

as pesquisas em Terminologia. Gaudin (1993) assume que essa proposta também veio do 

Quebec. De um modo geral, a Socioterminologia procede da mesma vontade de levar em 

conta as realidades sociais, cujo objetivo era compreender a circulação dos termos e sua 

resistência diante das terminologias oficiais. 

 De acordo com Finatto (2004), foi a partir de 1980 que a Terminologia começou a 

se aproximar dos estudos da linguagem por iniciativa de linguistas, visto que o que impedia a 

Terminologia Tradicional de se aproximar da Linguística foi sua concepção de termos 

normalizados descontextualizados e a maior preocupação com os conceitos.  

 Neste sentido, à medida que a Terminologia foi se aproximando da Linguística 

houve uma mudança do enfoque prescritivo para o descritivo. As terminologias passaram a 

ser estudadas em seus ambientes “naturais”, nos textos em que elas eram usadas para 

comunicar, ou seja, as práticas textuais técnico-científicas passaram a ser também objeto de 

análise. 

 Após a aproximação com a Linguística, os laços entre esta disciplina e a 

Terminologia se estreitaram ainda mais, culminando em outra fase que podemos considerar 

como socioterminológica. A partir de então, já nos anos de 1990, com essa nova perspectiva 

terminológica, passou-se a incluir, além dos elementos já consagrados, como o termo, a 

definição e o texto, especificidades do âmbito do uso, como a variação, polissemia, diacronia, 

sinonímia, dentre outros fatores. 

 Essa aproximação da Linguística com a Terminologia se estreitou fortemente com 

a Socioterminologia e a Teoria do Discurso (REY, 2007) (foi dessa aproximação que 

surgiram os conceitos de “língua especial” e “língua para propósitos específicos” – LSP). 

Esse duplo viés terminológico cria problemas em relação à unificação de uma definição 

terminológica. Neste sentido, o estado atual da Terminologia apresenta bases teóricas variadas 

e por vezes conflitantes. 

 Alain Rey propõe dois tipos de revisão para a Terminologia: 
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a) uma revisão que integra as realizações do passado, concedendo um lugar 

apropriado aos diferentes modelos propostos [...] e visando chegar a uma “teoria 

dos termos” verdadeira e única (SAGER), amplamente dependente da teoria da 

definição ou da teoria do conceito normalizado. 

b) uma revisão, que poderia ser chamada de “pluralista”, que conclui ao reconhecer 

um grande numero de práticas amplamente diferentes, cuja unificação só pode 

ser produzida posteriormente, após uma teorização de múltiplas atividades 

compreendida pela expressa “tecnologia” em relação ao conceito de “discurso 

especialista”, produzindo a ideia de “conhecimento especializado” (REY, 2007, 

p. 327-328). 

 

 Faulstich é uma das principais representantes da Socioterminologia no Brasil e 

defende a premissa de que a pesquisa terminológica tem como auxiliar: 

a) os princípios da Sociolinguística, tais como os critérios de variação linguística 

dos termos no meio social e a perspectiva de mudança; 

b) os princípios da Etnografia: a comunicação entre membros da sociedade 

capazes de gerar conceitos interacionais de um mesmo termo ou gerar termos 

diferentes para um mesmo conceito. 

 De acordo com a autora: 

 
A base dessa nova interpretação (Socioterminologia e Etnografia) encontra respaldo 

na Etnografia, cuja linha de conduta deriva um postulado fundamental, que é a 

existência de uma ordem: o engajamento entre as pessoas, a interação de uns com 

os outros. Assim, as atitudes interacionais precisam ser observadas e analisadas nos 

mais diferentes espaços e em diferentes níveis (FAULSTICH, 1995b). 

 

 A pesquisa socioterminológica requer, então, procedimentos precisos, oriundos da 

Etnografia, harmonizados com o meio e com os fenômenos que a definem. Para isso, 

precisam ser observadas: 

 
a. As características da empresa, das instituições em que a terminologia é gerada: 

tipo de atividade; divisão do trabalho; rede de comunicação; frequência de 

interação; no plano horizontal e no plano vertical; impacto das novas tecnologias 

sobre a produção e sobre a linguagem, etc.; 

b. As características do pessoal: postos que ocupam; formação profissional; 

especialização; qualificação; idade; condições e frequência de atualização das 

tecnologias, etc.; 

c. A competência e os usos linguísticos: comunicação mais falada, escrita, lida, 

domínio de terminologias; emprego de terminologias; consulta a obras de 

referência; interesse pelas línguas de especialidade; desenvolvimento de pesquisa 

dentro da empresa; difusão de terminologia por meio de obras específicas; 

d. Registro da variação linguística nas terminologias (FAULSTICH, 1995b). 
 

 Em resumo, entre as diferentes diretrizes metodológicas postuladas pela 

Socioterminologia para a execução de um trabalho terminológico estão: 

 
 A identificação do usuário da terminologia a ser descrita; 

 A adoção de uma atitude descritiva; 
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 A consulta a especialistas da área pesquisada; 

 A delimitação do corpus; 

 A seleção de uma documentação bibliográfica pertinente; 

 A precisão das condições de produção e de recepção do texto científico e técnico; 

 Concessão, na análise do funcionamento dos termos, de um estatuto principal à 

sintaxe e à semântica; 

 O registro dos termos e da(s) variante(s) do termo; 

 Redigir repertórios terminológicos apropriados de acordo com o conteúdo da 

matéria e o usuário (FAULSTICH, 1995b). 

 

 Com este entendimento, analisar o comportamento das terminologias em textos, 

passou a ser mais produtivo, pois não é mais recomendável reconhecer os termos 

desvinculados de seus textos. A fundamentação linguística situou a linguagem especializada 

no campo das línguas naturais, devido aos seus aspectos regulares e comunicativos. 

 

2.3 A Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) 

 

 As contribuições de Cabré para a construção e desenvolvimento de uma teoria 

terminológica surgiram a partir de 1996. A pesquisadora e seu grupo
24

 se preocuparam em 

desenvolver uma concepção teórica suficientemente ampla que pudesse responder por 

distintas propostas no tratamento dos termos. Ela reformulou as propostas de Wüster e 

apresentou um novo modelo teórico, considerado flexível e aberto (MARCIEL, 2001). 

 Ao analisar o comportamento dos termos na comunicação especializada em 

situação real de uso, Cabré (2005b) observou uma série de características que coincidem com 

outras unidades utilizadas em outro tipo de situação comunicativa. Isso levou a pesquisadora 

supor que as unidades terminológicas compartilham muitos elementos com outras unidades 

lexicais da linguagem natural e de outros sistemas simbólicos não linguísticos. Essas 

observações levaram a pesquisadora a generalizar sua descrição através de uma teoria 

terminológica mais ampla. 

 A Teoria Comunicativa da Terminologia nasce da proposta de buscar novos 

fundamentos que deem luz a uma nova teoria sobre os termos fundamentados na linguagem e 

em seu caráter sociocultural. 

 
Nossa proposta se situa nesta segunda opção e por isso intenta pôr as bases de uma 

teoria ampla da terminologia de base comunicativa, concebida desde a perspectiva 

das ciências da linguagem, mas que integra elementos da teoria do conhecimento e 

da comunicação. Nesta teoria, que temos denominado Teoria Comunicativa da 

Terminologia, requer que, tanto desde o ponto de vista teórico como desde o 

metodológico, se contemple a variação linguística em toda sua dimensionalidade, se 
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 Cabré é coordenadora do grupo de pesquisa IULATERM, do Instituto de Linguística Aplicada da 
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assuma a condição de adequação dos temos e se integram os aspectos 

psicolinguísticos implicados (compartilhados com a perspectiva cognitiva) e os 

elementos sociolinguísticos relacionados (compartilhados com a perspectiva social). 

Ao lado destas condições, a proposta deve assumir ademais que tanto o 

conhecimento especializado como os textos especializados, como as unidades 

terminológicas podem dar-se a diferentes níveis de especialização e descrever-se em 

distintos níveis de representação. Só assim, os termos podem explicar-se em toda 

sua realidade comunicativa e representacional. Só assim, a terminologia do desejo 

passar a ser efetivamente da realidade (CABRÉ, 2005b, p. 126, tradução nossa)
25

. 

 

 A proposta de Cabré (2005b) parte do pressuposto de que as unidades 

terminológicas não são unidades isoladas do sistema da linguagem natural. Estas unidades 

especializadas se incorporam ao léxico do falante quando adquirem conhecimento 

especializado. 

  
Esta posição nos conduz a defender que a terminologia pode formar parte dos signos 

da linguagem e integrar-se no conhecimento do falante, que é ao mesmo tempo 

falante de uma língua e profissional de uma matéria, sem necessidade de recorrer à 

proposta de uma dupla competência por sistemas autônomos, que nos parece 

plausíveis a vista dos dados da realidade (CABRÉ, 2005b, p. 119, tradução nossa)
26

. 

 

 Com essa afirmação, Cabré assume que os termos não formam um sistema 

independente do sistema geral da língua comum. Mas por outro lado, Cabré reconhece a 

natureza diferencial do conceito em determinadas ciências e técnicas, bem como o fato de o 

conceito ser expresso através de unidades que não pertencem à linguagem natural, uma vez 

que tais unidades podem ser analisadas a partir de outras perspectivas e compartilham com 

outros signos do sistema não linguístico o espaço da comunicação especializada. 

 Esse modelo tenta superar as lacunas da TGT, uma vez que considera as unidades 

terminológicas como unidades de conhecimento, significação, denominação e comunicação 

especializada. Com esse intuito, Cabré e seu grupo questionaram a realidade mentalista do 

conceito, a rigidez do sistema da árvore de domínio, a negação à variação e a ausência do 
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funcionamento linguístico. A autora (1999) também questiona o posicionamento da Teoria 

Tradicional da Terminologia ao afirmar que a univocidade absoluta dos termos científicos 

poderia ser um processo utópico e artificial improvável de alcançar seus objetivos. 

 Neste sentido, Wüster apresenta os termos como intrínsecos a uma área especifica. 

O termo pertenceria a um único âmbito especializado, e cada área de especialidade possui sua 

terminologia exclusiva, e, em caso de coincidência de um mesmo termo surgir em áreas 

distintas deveria ser tratado como unidades distintas. Por esta concepção de termo, a TGT não 

dá suporte para explicar a transferência ou troca de termos entre áreas de especialidades, nem 

explicaria o fenômeno do movimento de termos da língua geral para a linguagem de 

especialidade (terminologização) ou o inverso (vulgarização, generalização). 

 Outro questionamento crítico permite observar que a TGT não explica a inserção 

das unidades terminológicas dentro da comunicação, pois a teoria defende que a função do 

termo é estritamente denominativa, não abordando o uso do termo em contexto. 

 Cabré assume que a insuficiência teórica da TGT é causada pelas seguintes 

posições: 

 
 Não considerar que os termos pertencem plenamente – e não só em seus aspectos 

denominativos – à linguagem natural; 

 Negar-se a reconhecer que a terminologia é parte da linguagem geral como todas 

as consequências que isto implica; 

 Considerar os termos como unidades sem interesse sintático e, como 

consequência, irrelevante para o discurso. 

 Defender a univocidade e monossemia como parte dos termos, em contradição 

com dados extraídos da realidade (CABRÉ, 2005b). 

 

 Cabré examina a disciplina terminológica à luz de três teorias subsidiárias: a 

teoria cognitiva, a teoria linguística e a teoria da comunicação. Sem invalidar a TGT, a autora 

buscou uma Terminologia que melhor respondesse pela dinâmica da linguagem de 

especialidade e pelas necessidades atuais da comunicação científica e técnica. 

 A mudança de perspectiva, de acordo com os princípios da TCT, deve-se em parte 

à utilização de tecnologias que permitiram o desenvolvimento da Linguística de corpus. A 

aproximação aos dados impôs uma nova necessidade, a partir dos textos reais produzidos 

pelos especialistas em situações distintas de produção e, consequentemente, uma nova 

perspectiva metodológica, aliada a novos critérios de reconhecimento das unidades 

terminológicas. 

 Uma nova postura diante dos textos especializados e suas condições de produção 

levam a pesquisadora a considerar a dimensão social dos textos. As unidades terminológicas 
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não alcançam estatuto terminológico fora dos textos e somente neles podem ser percebidas 

como unidades de representação e transmissão de conhecimento preciso, homogêneo e 

controlado. Vistas assim como unidades dinâmicas, as unidades terminológicas suportam o 

conhecimento e ao mesmo tempo não podem se separar das concepções culturais de quem as 

produz. 

 Um dos aspectos mais importantes da TCT é a observação in vivo das 

terminologias, isto é, a observação das terminologias dentro dos contextos 

sociocomunicativos em que elas circulam. O objetivo é assegurar a representação e a 

comunicação do conhecimento especializado. Neste sentido, todos os contextos de 

comunicação especializada, em especial o texto especializado, maior fonte de extração de 

terminologias, ganham destaque. 

Como dissemos, a TCT fundamenta-se na valorização de aspectos 

comunicacionais das línguas de especialidade, negando o status normalizador. Também 

considera, ao contrário da TGT, as unidades terminológicas como parte da língua natural, 

sofrendo assim todos os impactos que também sofre a gramática de uma língua natural. Nessa 

direção, Krieger e Finatto (2004, p. 35) observam que: 

 
[...] de acordo com o princípio comunicativo, uma unidade lexical pode assumir o 

caráter de termo em função de seu uso em um contexto e situação determinados. 

Consequentemente, o conteúdo de um termo não é fixo, mas relativo, variando 

conforme o cenário comunicativo em que se inscreve. Tais proposições levam a 

TCT a postular que a priori não há termos, nem palavras, mas somente unidades 

lexicais, tendo em vista que estas adquirem estatuto terminológico no âmbito das 

comunicações especializadas. 

   

 A TCT, do mesmo modo que a Socioterminologia, inclui em sua análise a 

variação linguística no nível conceitual (polissemia) e denominativo (sinonímia), enfocado 

sobre as dimensões comunicativa e discursivo-textual.  A variação terminológica é outro 

indício de que o termo é um elemento natural das línguas naturais, portanto, sofre qualquer 

implicação sistêmica e contextual que sofrem as palavras de uso comum.  

 
Um dos principais argumentos e, ao mesmo tempo, justificativa, para considerar a 

questão da variação pela TCT, é a concepção de que os dados terminológicos são 

observados em seu discurso natural, onde eles se apresentam de modo menos 

sistemático, menos unívoco e menos universal. A razão é obvia: no discurso 

especializado oral e escrito, a terminologia é um recurso expressivo e comunicativo 

e, de acordo com estes aspectos, o discurso apresenta redundância, variação 

conceitual e variação sinonímica, e, além disso, permite constatar que nem sempre 

se produz uma perfeita equivalência entre línguas (CARBÉ, 2005a). 

 

 O reconhecimento da variação nas línguas de especialidade pela TCT levou a 

outro fator: a polissemia no universo das comunicações científicas e técnicas, marcando uma 
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das maiores oposições aos fundamentos cognitivos apresentados pela teoria clássica, que nega 

a existência de polissemia no universo conceitual do conhecimento especializado.  

 Tendo em vista estes aspectos, Cabré (2005b) propõe uma teoria fundada nos 

seguintes princípios e fundamentos. 

 

2.3.1 Princípios da TCT 

  

a) A TCT não concebe a Terminologia como uma disciplina autônoma, tentando 

explicá-la dentro de uma teoria da linguagem, que, por sua vez, insere-se em 

uma teoria da Comunicação e do conhecimento. Esta teoria da linguagem 

contempla aspectos linguísticos, cognitivos e sociais; 

b) A teoria tem de explicar as semelhanças e diferenças entre o conhecimento geral 

e o especializado sem dissociá-los na competência do falante-especialista, 

assumindo que existem traços diferenciadores do conhecimento especializado, 

interiorizado na mente do falante de forma dependente; 

c) Conceber as unidades terminológicas como unidades poliédricas integradas por 

três disciplinas que a descrevem. Esta pluralidade complexa é consequência do 

caráter multifuncional da Terminologia como disciplina e do caráter poliédrico e 

multidimensional do termo como unidade; 

d) Explicar como um conceito pode formar parte da estrutura conceitual de distintas 

disciplinas conservando, trocando ou matizando suas características. Isto parte 

do pressuposto de que os termos não pertencem, de maneira natural, a nenhuma 

área do conhecimento, mas que são usadas por uma área. Porém, isso não anula o 

fenômeno do surgimento genuíno de um termo em uma determinada área, nem 

deixa de reconhecer a transferência terminológica entre áreas especializadas ou 

entre a linguagem geral e a especializada; 

e) Assumir o caráter polissêmico das unidades lexicais, bem como a possível 

diversidade de traços especializados de uma mesma unidade e seu caráter 

multifuncional; 

f) Admitir a sinonímia como um fenômeno dentro da comunicação especializada 

natural e aduzir critérios para estabelecer o distinto valor das unidades. A TCT 

parte da evidência de que a sinonímia na comunicação especializada é um fato 

real, dependente do nível de especialização do discurso. Quanto mais 

especializado é o texto, maior é sua sistematicidade e menor seu grau de variação 

denominativa; 

g) As unidades terminológicas se dão de modo natural no discurso, e, por isso, 

variam em função do discurso. A descrição dos termos deve ser ampla e 

ultrapasse o limite de sua categoria, área temática, definição e equivalentes; 

h) Contemplar a variação mesma do discurso e estabelecer as variáveis pertinentes 

que descrevem esta variação dentro da comunicação em geral e da especializada 

em particular (CABRÉ, 2005b). 

 

2.3.2 Fundamentos da TCT 

 

 A TCT define uma série de fundamentos que buscam explicar os princípios 

esboçados para a teoria. A saber, seus principais fundamentos são: 

 
a) A teoria se fundamenta em três outros que atestam sua interdisciplinaridade: 

- uma Teoria do Conhecimento que explica como se conceptualiza a realidade, a 

relação dos conceitos entre si e com suas denominações. 
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- uma Teoria da Comunicação que descrevem os tipos de situações discursivas, 

que explique a correlação entre tipo de situação e tipo de comunicação em toda 

sua amplitude e diversidade. 

- uma Teoria da Linguagem que explique as unidades terminológicas dentro da 

linguagem natural, singularizando seu caráter terminológico e explicando como 

se ativa este caráter na comunicação. 

b) O objeto de estudo da TCT são as unidades terminológicas que formam parte da 

linguagem natural e da gramatica que descreve cada língua. Esses termos são 

dotados de capacidade de referência, que podem exercer funções distintas, mas 

que não são inicialmente nem termos nem palavras, mas apenas potencialmente 

termos ou não-termos e podem pertencer a âmbitos distintos. O status 

terminológico de um termo é ativado em função de seu uso contextual e 

situacionalmente adequado. Essa ativação consiste na seleção de traços 

específicos que incluem os traços morfossintáticos gerais e uma série de traços 

semânticos e pragmáticos específicos que realçam seu status de termo dentro de 

uma área determinada; 

c) Os termos são unidades lexicais ativadas singularmente por suas condições 

pragmáticas de adequação a um tipo de comunicação. É composta de forma e 

significação, em que a forma é constante, mas o significado se particulariza de 

acordo com os traços de cada tipo de situação e é determinado pela área 

temática, pelo tipo de texto, pelo emissor, pelo destinatário e pela situação. 

d) Os termos são unidades de forma e conteúdo simultâneos, mas o conteúdo pode 

ser expresso como maior ou menor rigor por outras denominações do sistema 

linguístico ou de outros sistemas simbólicos. O conteúdo de um termo nunca é 

absoluto, mas relativo, segundo cada área e situação de uso; 

e) As relações estabelecidas pelos conceitos da mesma área constitui a estrutura 

conceitual de uma área; 

f) O valor de um termo se estabelece pelo lugar que ocupa na estrutura conceitual 

de uma área. Um conceito pode participar de mais de uma estrutura com o 

mesmo ou diferente valor. Nenhum termo pertence a uma área, mas são usados 

em uma área com um valor específico; 

g) O objetivo da Terminologia é descrever formal, semântica e funcionalmente as 

unidades que podem adquirir valor terminológico. O objetivo da terminologia 

aplicada é o de recopilar as unidades de valor terminológico em uma área 

determinada estabelecendo suas características de acordo com a situação; 

h) A finalidade aplicada da recompilação e análise dos termos é muito diversa e 

permite muitas aplicações. Em todas elas se ativa a dupla função dos termos: a 

representação do conhecimento especializado e sua transferência (CABRÉ, 

2005b). 

 

 Cabré (2005b), ao apresentar os elementos para uma nova abordagem teórica 

terminológica, apresenta as duas mais importantes causas para a “crise” da Terminologia 

Clássica: o reducionismo e a uniformidade. 

 A Terminologia Clássica se apresenta reducionista em diferentes aspectos: a 

concepção global da unidade terminológica, a redução da unidade terminológica a sua 

condição denominativa, o esquecimento dos aspectos sintáticos das unidades terminológicas, 

a ignorância dos aspectos comunicativos dos termos, a insistência em negar a variação formal 

e conceitual dos termos. 

 Para Cabré (2005b), o caráter reducionista da TGT afeta os seguintes aspectos: 

 O termo; 

 O ambiente da especialidade; 
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 Os objetivos da Terminologia como disciplina; 

 As finalidades da disciplina; 

 A comunicação profissional. 

 Quanto ao aspecto da uniformidade (homogeneidade), a teoria clássica se 

fundamenta no idealismo da univocidade, o que implica na negação de explicar a 

complexidade e a diversidade das unidades especializadas em sua vertente comunicativa. 

Nega também a indicação de alguns elementos destinados a constituir as bases de uma nova 

teoria que explique “tanto a função representacional da terminologia quanto à função 

comunicativa para distintos níveis de formalidade e para matérias especializadas de conteúdos 

e estruturas muito diversas” (CABRÉ, 2005b, p. 70). 

 

2.3.3 Objeto da Terminologia 

 

 Toda disciplina precisa ter um objeto de estudo que seja abordado e analisável de 

acordo com uma teoria precisa e bem estabelecida. Para a nova proposta teórica de Cabré 

(2005b), o principal objeto da Terminologia é a unidade terminológica, que deve ser analisada 

do ponto de vista funcional, formal e semântico, descrevendo sua dupla sistematicidade: 

geral, em relação ao sistema da língua de que faz parte, e especifica, em relação à 

terminologia da especialidade que se insere. A autora vê o termo como um objeto poliédrico, 

ao qual se pode ter um acesso plural a partir de três componentes constituintes (cognitivo, 

linguístico e comunicativo), explicados através do modelo das portas (CABRÉ, 2003).  

 De acordo com o componente cognitivo, as unidades terminológicas são: 

  
1. Dependentes de um contexto temático; 

2. Ocupam um lugar preciso na estrutura conceptual; 

3. Seu significado específico é determinado por seu lugar nessa estrutura; 

4. São fixadas, reconhecidas e disseminadas com a ajuda da comunidade de 

especialistas. 

 

 De acordo com o componente linguístico, por sua vez, as unidades terminológicas 

são: 

 
1. Unidades lexicais; 

2. Podem ter estrutura sintática e lexical; 

3. Formalmente, podem coincidir com unidades pertencentes ao discurso geral; 

4. Seu significado é discreto dentro de uma área de especialidade; 

5. Quanto à classe de palavras, ocorrem como substantivo, verbos, adjetivos e 

advérbios ou estruturas complexas com os mesmos valores. 
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 Na mesma perspectiva, o componente comunicativo atribui às unidades 

terminológicas as seguintes características: 

 

1. Ocorrem em discurso especializado; 

2. Dividem o discurso especializado com unidades pertencentes a outros sistemas 

simbólicos; 

3. São adquiridas através de um processo de aprendizagem e por isso são 

manuseadas por especialistas em seus campos; 

4. São basicamente denotativas. 

 

 Uma teoria linguístico-comunicativa, como a TCT, compreende o termo e não a 

problemática conceitual, como foco prioritário de interesse. O componente conceitual é 

importante na medida em que sua identificação se torna necessária para a identificação dos 

termos. 

 Cabré (2005b) apresenta as unidades terminológicas dentro de um esquema global 

de representação, em que admite a variação conceitual e denominativa, e leva em conta a 

dimensão textual e discursiva dos termos. 

 

2.3.4 Metodologia da TCT 

 

 De um modo geral, Cabré resume a metodologia de sua proposta teórica nos 

seguintes pontos: 

 

a) A metodologia da TCT serve se marco restritivo para a atividade prática. Porém, 

cada trabalho em concreto adota uma estratégia em função de sua temática, 

objetivos, contexto, elementos implicados e recursos disponíveis. A metodologia 

defendida por Cabré é livre para se adaptar às circunstâncias sem contrariar os 

princípios. Assim, um trabalho pode adotar uma perspectiva semasiológica ou 

onomasiológica; pode partir de texto ou de bancos de dados; pode processar 

automaticamente texto em suporte digital e utilizar detecção semiautomática; 

b) A unidade terminológica se concebe como uma unidade conceitual e 

denominativa poliédrica na qual o conceito é percebido segundo uma perspectiva 

determinada pelo grupo científico; 

c) Paralelamente à conceptualização, a denominação dos conceitos pode ser variada 

no interior da mesma língua ou pode refletir prioridades distintas em diferentes 

línguas ou grupos; 

d) As unidades podem coincidir totalmente ou parcialmente com unidades de outros 

campos. A denominação aceita pela TCT como resultado da observação dos 

dados na realidade, explica-se pela necessidade de adequar a expressão às 

características discursivas de cada tipo de situação comunicativa; 

e) Na TCT o método é necessariamente descritivo e consiste na recopilação das 

unidades reais usadas pelos especialistas de um campo em distintas situações de 

comunicação. Esta diversidade de situações pressupõe que o corpus de extração 

dos termos deve ser heterogêneo e representativo. Isso não impede que para que 

um trabalho determinado possa ser homogêneo tanto em nível de especialização 

e no tipo de textos selecionados, como também na perspectiva de tratamento do 

tema. Os selecionados são unidades reais. Não necessariamente satisfatórias nem 

normalizadas, simplesmente reais; 
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f) A categoria básica dos termos é a nominal, as unidades adjetivas e verbais de 

caráter terminológico estão presas a um termo nominal. Existem também 

locuções de valor terminológico, composto de preposição e sintagma  nominal 

que são semanticamente específicas de um âmbito temático e funcionam 

habitualmente como complemento de verbo ou de nome deverbal; 

g) As unidades retidas nos textos como representativas do conhecimento 

especializado podem ser termos (nomes, verbos, adjetivos, advérbios) ou formas 

fraseológicas, ou ainda mais amplas que constituem unidades oracionais próprias 

de uma área especifica; 

h) Os termos reais podem ser polissêmicos e podem compartilhar com outros 

sinônimos a denominação de um conceito; 
i) Na TCT, a terminologia se concebe como o conjunto de unidades, e este pode 

dar-se em distintos níveis de especialização e para distintos propósitos de forma 

que quanto maior o grau de especialização menor o de variação. Neste sentido, a 

sinonímia faz parte da comunicação especializada (CABRÉ, 2005b). 
  

 Cabré descreve algumas consequências metodológicas sobre os princípios 

terminográficos, dentro do conjunto de princípios terminográficos relevantes para qualquer 

teoria terminológica de base comunicativa: 

  
- A orientação metodológica geral 

- A posição ante a segmentação e estruturação  

- A atribuição de âmbito a cada termo 

- A aceitação da variação conceitual e denominativa 

- A relativização da biunivocidade  

- A concepção da definição (CABRÉ, 2005b). 

 

 Da mesma forma, a autora apresenta as consequências metodológicas sobre a 

prática terminográfica. Nessa fase é necessário dividir em tarefas o trabalho terminográfico 

sistemático, com interdependência da teoria que serve se base: 

 
- Delimitação do tema e definição do trabalho 

- Preparação e planificação 

- Realização  

- Apresentação dos resultados (CABRÉ, 2005b). 

 

 Grosso modo, para a TCT, as fases de elaboração de uma terminologia sistemática 

seguem estas fases acima. Seguindo a lógica e o arranjo dessas fases, o objetivo primário é a 

delimitação do tema e a definição ou caracterização do trabalho. Nesta fase, o terminólogo ou 

pesquisador deve adquirir conhecimento sobre a área pesquisada, suficientemente para ter o 

mínimo de controle sobre organização conceitual da área em estudo. Para tanto, o pesquisador 

tem a sua disposição documentação variada, além de poder fazer consultas aos especialistas 

da área.  

 Outra etapa consiste em traçar um esquema estrutural cujo objetivo é construir um 

mapa conceitual da área. Este servirá de base para delimitar o tema do trabalho e especificar 

as dimensões e abrangências da área temática. 



 

 

52 

 

 Após ter organizado a estrutura temática da área com o esboço do mapa 

conceitual, é necessário estabelecer algumas variáveis: o tema, o tipo de trabalho, os 

destinatários, os objetivos do trabalho e as finalidades que buscam estes objetivos. 

 A partir desta organização, o trabalho está delimitado tematicamente, e isso 

facilita a seleção de material para recolha de informações terminológicas. Uma vez 

estabelecida a estrutura conceitual, pode se proceder à redação do plano de trabalho onde 

devem ser justificadas e explicadas as decisões a tomar. 

 Em princípio, as duas orientações teóricas – a Socioterminologia e a TCT – que se 

opõem à TGT são de base linguístico-comunicacional e são fortemente influenciadas pela 

Linguística a partir dos anos de 1990. Trata-se de uma nova visão epistemológica sobre as 

terminologias. A orientação notadamente normativa da TGT e a orientação descritiva da TCT 

são reveladoras de propósitos pragmáticos distintos. A TGT busca uma comunicação, no nível 

internacional, unívoca e monossêmica; por sua vez, a TCT visa descrever as linguagens de 

especialidade tal como concebidas pelos usuários, analisando-as em seus contextos de uso.  

 Cabré considera a Terminologia como uma disciplina porque possui bases teóricas 

delimitadas e um objeto de estudo bem definido. Outro argumento válido a favor dessa tese é 

que, como disciplina, possui também uma vertente teórica e uma vertente aplicada, além de 

aplicações específicas. A vertente teórica, por ter uma forte ligação com outras disciplinas 

linguísticas (lexicologia, lexicografia, por exemplo), coincide em parte com estas. É uma 

disciplina que toma fundamentos de outras disciplinas, e por esta razão, não é uma disciplina 

original, em sentido pleno. Mas por outro lado, tem sua originalidade porque, ao tomar alguns 

fundamentos de outras disciplinas, funda suas bases específicas, reconfigurando esses 

fundamentos emprestados para construir um espaço próprio, diferente de outras disciplinas, 

com objeto, metodologia e objetivos próprios. 

 

2.4 A natureza da linguagem de especialidade 

 

 “Uma linguagem especial pode ser definida como a coleção do discurso falado e 

escrito sobre um assunto relacionado a uma disciplina” (HOFFMAN 1984; AHMAD e 

REDGERS 1992, 1994; KOCOUREK 1998; SAGER et. al. 1980 apud TEMMERMAN, 

2000, p. 46). 

 Hoffmann define linguagem especializada como: 
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[...] o conjunto de todos os recursos linguísticos que são utilizados em um âmbito 

comunicativo, delimitado por uma especialidade, para garantir a compreensão entre 

as pessoas que nela trabalham. Esses recursos conformam, enquanto sublinguagens, 

uma parte do inventário total da língua (HOFFMANN, 2004, p. 81). 

 

 Hoffmann (2004) afirma que as linguagens especializadas são sublinguagens, mas 

nem toda sublinguagem é uma linguagem de especialidade. Em nosso entendimento, esse 

conceito de sublinguagem é um tanto obscuro, pois implica considerar as linguagens de 

especialidades como subsistemas ou sistemas parciais. Por outro lado, creditar o estatuto de 

sublinguagem às terminologias é igualá-las aos dialetos ou socioletos, pois a especialidade 

das terminologias em relação à linguagem comum e a outras sublinguagens, é definida mais 

especificamente pelo léxico especializado (conteúdo, estrutura e categorias gramaticais). 

 Segundo Cabré (1998), não existe um subsistema, uma sublíngua à parte da língua 

geral. O que existe são signos da língua natural que se realizam ora como palavra ora como 

termo, a depender de critérios temáticos e pragmáticos. Esta reflexão leva-nos a reavaliar o 

uso corrente da expressão “língua de especialidade”, por dar a ideia de sublíngua ou 

subsistema. A expressão mais aceitável e coerente seria “linguagem de especialidade” ou 

“linguagem especializada”. A linguagem especializada é a expressão das técnicas, da ciência 

pela linguagem natural. 

 

Atualmente, é ponto pacífico, mesmo entre aqueles que continuam preferindo o 

termo “sublinguagem”, que não se trata de uma língua diferente dos sistemas 

linguísticos naturais, mas sim de um uso peculiar da língua, isto é, uma linguagem, 

cuja configuração depende das múltiplas circunstâncias de sua realização (MACIEL, 

2010, p. 16). 

 

  Do mesmo modo, Lerat (1997) afirma que as línguas de especialidade não são 

meros subsistemas, não podem tratar-se de sublínguas porque então seriam dialetos com 

fonética e flexão próprias, o que não é o caso. Neste sentido, é mais apropriado falar em 

português jurídico, português da química, português da mineração, porque há o 

reconhecimento de que se trata de português e ao mesmo tempo em português transmissor de 

saberes e de práticas. 

 Esta denominação se aproxima da expressão inglesa language for specific purpose 

(LSP) ou em francês language spécialisée. Tais expressões são adequadas, pois mantém a 

unidade do idioma e as particularidades das áreas do conhecimento.  

 Embora existam linguagens de especialidade profundamente marcadas por um 

campo específico do conhecimento, porque as terminologias se caracterizam por um conjunto 

de termos que carregam noções e conceitos especializados, todas elas compartilham uma 
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mesma característica, que é o meio natural de realização e de difusão. Isto ocorre através do 

discurso em língua natural, pois o instrumento de transmissão do conhecimento especializado 

é a língua natural. 

 Neste sentido, podemos afirmar que não existe uma linguagem de especialidade 

pura, uma terminologia pura, pois toda e qualquer terminologia precisa de um suporte, que 

consiste em uma língua natural, pois toda e qualquer terminologia precisa de uma linguagem 

natural para ser transmitida, pa ra ser enunciada (LERAT, 1997). Ao léxico geral da língua e 

seus recursos morfossintáticos vão se juntar ao léxico especializado, específico de uma 

determinada área (CONOR, 2010). 

 

Desde o ponto de vista linguístico uma terminologia não se apresenta a primeira 

vista como um conjunto de noções, mas como um conjunto de expressões que 

servem para denominar em uma língua natural as noções que formam uma área de 

conhecimento muito tematizada (LERAT, 1997, p. 17, tradução nossa)
27

. 

 

 A linguagem especializada, por se manifestar através da linguagem comum, 

possui ou compartilha todas as características do sistema linguístico da linguagem comum. 

 Para Lerat (1997, p. 18, tradução nossa), “Uma língua especializada não se reduz 

a uma terminologia: utiliza as denominações especializadas (termos) e também os símbolos 

não linguísticos em enunciados que utilizam os recursos ordinários de uma língua concreta”
28

. 

É neste sentido que o autor define ‘língua natural’ para expor e transmitir tecnicamente os 

conhecimentos especializados. 

 Essas considerações confirmam que os termos técnicos pertencem a uma dada 

língua materna ou se adaptam a ela. Eles se comportam morfológica e sintaticamente como 

qualquer outro item lexical do vocabulário do falante comum. Neste sentido, uma linguagem 

de especialidade é uma decorrência natural da especialização da atividade humana e da 

formação de grupos reunidos ao redor de uma atividade especializada (PERNA, 2010). 

 Na prática, uma dada terminologia sempre tem que se basear no léxico e na 

morfologia de uma dada língua natural.  

 

 

                                                 
27

 Desde el punto de vista lingüístico una terminología no se presenta a primera vista como un conjunto de 

nociones, sino como un conjunto de expresiones que sirven para denominar en una lengua natural las 

nociones que forman una área de conocimientos muy tematizada.  
28

 Una lengua especializada no se reduce a una terminología: utiliza las denominaciones especializadas 

(términos) y también los símbolos no lingüísticos en enunciados que utilizan los recursos ordinarios de una 

lengua concreta. 
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2.5 Terminologia: cooperação e fronteiras  

 

 Oportunamente neste subitem, buscamos enfatizar a relação e cooperação da 

Terminologia com disciplinas muito próximas a ela, a saber, a Lexicologia, a Lexicografia e a 

Terminografia.  

 Barros (2006) observa que Terminologia, Lexicologia e Lexicografia têm como 

objeto de estudo a palavra. Embora trabalhem com a mesma “matéria-prima”, cada uma a 

recorta diferentemente, possui modelos teóricos e métodos de análise específicos, além de 

uma metalinguagem particular, o que garante a cada uma dessas ciências ou disciplinas, uma 

identidade científica própria. 

 Tem-se destacado, dentre as atividades da Terminologia, a elaboração de 

dicionários técnicos e científicos. O termo Terminografia foi cunhado para designar o ramo da 

Terminologia que elabora esse tipo de obra e surgiu por paralelismo com a Lexicografia, 

ciência mais antiga, responsável pela produção de dicionários, sobretudo de língua geral 

(BARROS, 2006). 

 Embora seja reconhecido que uma série de campos de estudos esteja relacionada à 

Terminologia, preferimos enquadrá-la dentre as Ciências do Léxico, das quais fazem parte a 

Lexicologia, a Lexicografia e a Terminografia, esta última como a dimensão aplicada da 

Terminologia. Essas são as disciplinas que mais se aproximam teórica e metodologicamente 

da Terminologia e, no âmbito de nossa proposta, oferecem os mesmos subsídios. 

 

2.5.1 Terminologia e Lexicologia 

 

 A Terminologia se ocupa especificamente do estudo dos termos, próprios de uma 

área de especialidade ou uma área profissional, diferentemente da Lexicologia que se ocupa 

do estudo das palavras. Em questão de análise lexical, Terminologia e Lexicologia não 

coincidem, o campo da Terminologia é mais restrito, uma vez que estuda conjuntos 

específicos do léxico; já a Lexicologia é mais abrangente, pois sua área de investigação 

abrange o léxico em geral, o que implica aceitar que abrange também as terminologias. Por 

este critério, a Terminologia seria parte da Lexicologia. Mas por outro lado, o que distingue 

Lexicologia de Terminologia é a diferente natureza de seus objetos, pois palavra e termo não 

são a mesma unidade, um mesmo objeto, embora sejam parecidos. 

 As unidades lexicais especializadas denominam, circunscrevem objetos, 

processos, máquinas, equipamentos e conceituações pertinentes às ciências, às técnicas e 



 

 

56 

 

tecnologias; por outro lado, as palavras de uso não especializado, que cumprem o mesmo 

processo denominativo e conceitual, realizam a mesma função, abrangendo toda e qualquer 

palavra de uso ordinário pertencente a uma língua natural.  

 Isso não significa que os objetos de ambas as ciências sejam distantes um do 

outro. Em uma obra de cunho terminológico são incluídos apenas termos de uso especializado 

de uma determinada especialidade ou de diferentes especialidades que estejam interligadas; já 

em uma obra de cunho lexicográfico podemos encontrar tanto palavras de uso comum quanto 

termos especializados das mais diferentes áreas do conhecimento. Por vezes, uma mesma 

palavra aparece em um dicionário com vários significados, dentre eles os significados comuns 

e o significado ou significados especializados. 

 

No caso da Terminologia, subsídios da lexicologia contribuem para o exame do 

comportamento morfossintático das terminologias. De modo geral, estudos nessa 

ótica têm comprovado que a constituição estrutural das unidades terminológicas 

sintagmáticas, predominantes no componente léxico especializado, não se distingue 

das unidades do léxico geral. Sob essa perspectiva, comprova-se que ambos, 

palavra e termo, obedecem aos mesmos padrões e sofrem os mesmos efeitos da 

gramática dos sistemas linguísticos (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 46). 

  

 Considerando esses aspectos, não existe uma barreira entre palavras de uma 

língua geral e terminologias. Muitos termos que aparecem em domínios específicos se tornam 

elementos da língua geral. Por outro lado, uma palavra da língua geral pode mudar seu 

significado e se tornar um elemento de uma terminologia. 

 De modo geral, as características básicas que diferenciam a Terminologia da 

Lexicologia são: o domínio, a unidade básica, os propósitos e a metodologia. 

 A unidade básica de cada área se define pela própria natureza de seus objetos. A 

Lexicologia trata do estudo das palavras, ao passo que a Terminologia trata do estudo dos 

termos. Segundo Cabré, palavras e termos são similares e diferentes ao mesmo tempo. 

 

Uma palavra é uma unidade descrita por um conjunto de características e tem a 

propriedade de se referir a um elemento da realidade. Um termo é uma unidade 

com características linguísticas similares usadas em um domínio especial (CABRE, 

1998, p. 35). 

  

 A Lexicologia encarrega-se da coleta de vocábulos da língua geral para a 

produção de dicionários de língua geral, estabelecendo uma lista de palavras que constituem o 

inventário de entradas para o dicionário. O lexicógrafo descreve as palavras atribuindo-lhes 

uma definição. Esse processo é denominado semasiológico: começa-se pelas palavras para se 

chegar às definições. 
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 De modo inverso, os terminógrafos primeiramente estabelecem uma lista de 

conceitos de determinado campo de atividade e em seguida os delimitam e atribuem termos 

ou designações a cada conceito. Em caso de mais de um termo para o mesmo conceito, 

descarta-se aquele com menor prioridade. Esse processo é denominado onomasiológico: 

começa-se pelos conceitos para se chegar aos termos. Esse procedimento caracterizava a 

Terminologia Clássica. Atualmente, a Terminologia moderna também utiliza o processo 

semasiológico, visto que seus objetivos são descritivos e não mais prescritivos. 

 A chave para o propósito onomasiológico assenta-se na suposição de que um 

conceito é universal, independentemente de diferenças culturais, e a variação restringe-se às 

várias possibilidades de representação dos conceitos de acordo com a diversidade de línguas 

ou o uso de designações alternativas para o mesmo objeto.  

 A crítica à abordagem onomasiológica, adotada pela Terminologia Tradicional, 

refere-se a uma inconsistência à abordagem onomasiológica adotada em Terminologia. Essa 

abordagem não se refere ao conteúdo semântico do signo, mas ao conceito visto como parte 

do mundo fora da linguagem (TEMMERMAN, 2000). Os conceitos são definidos a partir de 

uma posição em um sistema de conceitos, antes que a eles sejam designados algum termo. De 

outra forma, segundo Temmerman (2000), os conceitos não podem ser comunicados, e 

provavelmente não podem nem mesmo ser conhecido sem a linguagem. Por este ponto de 

vista, é impossível conceber um conceito sem que a ele esteja atrelado um termo. 

 Conforme Pontes (1996), devido aos objetivos específicos determinados pela 

necessidade dos usuários, os trabalhos terminológicos se dividem em duas categorias: a 

metodologia da terminologia pontual e a metodologia da terminologia temática. A primeira é 

fundamentada numa terminologia bilíngue e pode ser executada por um tradutor, redator de 

comunicação de língua técnica, terminólogo ou professor de língua de especialidade; a 

segunda busca a exaustão do conjunto de termos de um domínio, inventariando a terminologia 

ligada a um tema. 

 Pontes (1996) observa que há três tipos de ações desempenhadas pela 

metodologia terminológica temática: a onomasiológica, a semasiológica e a mista, exatamente 

uma mistura das duas primeiras. 

 Interessa-nos aqui a ação semasiológica, orientação que seguimos na execução da 

pesquisa. Essa ação, que utiliza métodos da Lexicologia e da Lexicografia, parte da listagem 

dos termos observados e depreendidos como portadores de significado especializado, para 

depois atribuir-lhes uma definição. 
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2.5.2 Terminologia e Lexicografia 

 

 A Lexicografia define-se como a arte ou técnica de fazer dicionários. Por muito 

tempo, ela foi vista muito mais como uma atividade aplicada, como uma arte de compilar 

repertórios, do que como uma ciência teórico-metodológica. Apenas no século XX, com o 

advento da Linguística, ela passa a ter uma face teórica. Surge assim, a Lexicografia teórica, 

com um caráter descritivo e não mais apenas como um fazer compilatório. O importante a ser 

notado é que a Lexicologia contribui bastante para a tarefa lexicográfica, fornecendo-lhe listas 

de palavras e significados.  

 Portanto, a Lexicografia é a disciplina voltada aos princípios e métodos de 

escrever dicionários. A Lexicografia Especializada ou Terminografia volta-se para a produção 

de dicionários que tratam de campos especializados do conhecimento. Neste sentido, 

dicionários especializados contêm apenas informações especializadas sobre uma dada área do 

conhecimento, isto é, não contêm informações sobre palavras que são usadas em língua geral.  

Dicionários especializados descrevem/prescrevem itens lexicais que são usados para 

descrever conceitos em áreas específicas.  

 Junto com a nova perspectiva teórico-metodológica, mudou-se também o enfoque 

paradigmático, passou-se de um paradigma prescritivo, em que se privilegiavam determinadas 

formas lexicais como exemplos do “bem-dizer”, em favor de uma diretriz descritiva, em que 

os dicionários passam a registrar todos os tipos de realizações linguísticas, com os mais 

diferentes usos. Um dicionário geral de língua registra o léxico geral de um idioma. Esses 

dicionários, geralmente, trazem todo tipo de informação possível, tais como informação 

etimológica, gramaticais (gênero, ortografia, regência), assim como informações referentes 

aos usos regionais, profissionais e variações de acordo com o alcance da obra. 

 Sager (1990) assume que Terminologia e Lexicografia devem ser consideradas 

como atividades separadas devido à natureza diferente com que cada uma tradicionalmente 

agrupa seus dados, aos conhecimentos diferenciados das pessoas envolvidas em cada trabalho, 

e, em algum grau, aos métodos diferentes usados. 

 O autor afirma que uma das diferenças principais entre Lexicografia e 

Terminologia assenta-se na atitude em relação ao léxico. O lexicógrafo registra “todas” as 

palavras de uma língua com o objetivo de classificá-la de vários modos, para depois 

diferenciá-las por seus significados. O terminólogo parte de uma posição muito mais restrita, 

ele se interessa apenas por subconjuntos do léxico, que constitui o vocabulário de línguas de 

especialidade. 
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 A teoria terminológica tradicional identifica(va) sua abordagem como 

onomasiológica, porque em princípio ela parte dos conceitos e busca por nomes para estes 

conceitos. De fato, a abordagem onomasiológica serve aos cientistas e inventores que têm de 

encontrar denominações para novos conceitos, geralmente uma invenção, uma nova 

ferramenta, um novo processo. O terminólogo, assim como o lexicógrafo, geralmente 

encontra um conjunto de termos já existentes que serve de ponto de partida para seus 

trabalhos. 

 Uma característica notável da abordagem onomasiológica é a anulação de 

homonímia tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Em teoria, para 

cada conceito cunha-se um único nome, cada significado separado de uma unidade 

terminológica é representado por um conceito; na prática, as estruturas das áreas de 

especialidade separam homônimos pertencentes a áreas diferentes. Neste sentido, dicionários 

terminológicos evitam homonímia estabelecendo sentidos separados, por meio de numeração 

e ordenação dos sentidos em uma simples entrada. 

 Sager assume que muito raramente um terminólogo envolve-se no processo de 

nomear um conceito original. “O que é distintivo em seu trabalho [do terminólogo] é o fato de 

que ordena os termos que ele descobriu por referência ao sistema conceitual que ele mesmo 

pode ter de esboçar após consulta prévia com um especialista da área” (SAGER, 1990, p. 56). 

Terminologia e Lexicografia interagem uma com a outra, e cada uma pode oferecer a outra 

métodos e fundamentações teóricas que as enriquecem. 

 Como dissemos, tradicionalmente, era citada como uma das principais diferenças 

entre Lexicografia e Terminologia, a abordagem adotada na descrição do conhecimento. Na 

realidade, tanto lexicógrafos quanto terminógrafos adotam as duas abordagens em seus 

trabalhos. Na atualidade, com os novos métodos de pesquisa terminológica, onde se investiga 

um campo de especialidade com uma terminologia já consolidada, com é o caso do ciclo de 

produção do alumínio, em que o objetivo é descrever e organizar essa terminologia, a 

abordagem utilizada é exclusivamente semasiológica. 

  

2.5.3 Terminologia e Terminografia 

  

 Por algum tempo se aceitou que uma das funções da Terminologia era a 

compilação e armazenamento dos termos em fontes de referência. Atualmente, prefere-se a 

denominação Terminografia para a prática dessa atividade. 
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 De acordo com a ISO 1087, a Terminografia se define como “registro, 

processamento e apresentação de dados resultantes da pesquisa terminológica”. Por outro 

lado, autores com L’Homme et. al. (2003, p. 152) definem Terminografia como “o estudo e a 

prática da descrição das propriedades linguísticas, conceituais e pragmáticas das unidades 

terminológicas de uma ou mais línguas, a fim de produzir obras de referencia em formato de 

papel ou eletrônico”. 

 Terminografia é o termo utilizado para se referir ao ramo aplicado da 

Terminologia. Em sua origem, a Terminologia tinha objetivos pragmáticos bem específicos 

(denominação e normalização) e a descrição era característica da Lexicologia. Atualmente, a 

Terminologia também cumpre esse papel descritivo, porém, voltado para áreas especializadas. 

O entendimento atual é de que as áreas de especialidades já possuem denominações atribuídas 

por seus usuários, restando ao terminólogo descrever essas denominações. Quanto ao caráter 

normativo, é cada vez menor o interesse e a preocupação com este aspecto, uma vez que, com 

a aproximação entre Terminologia e Sociolinguística, a variação terminológica tornou-se 

objeto de interesse e análise. Consequentemente, tanto os termos especializados quanto suas 

variantes são contempladas em dicionários e glossários terminológicos. 

 Este entendimento é pertinente com os princípios teóricas e metodológicas 

adotadas neste trabalho, uma vez que investiga os termos do ciclo de produção do alumínio à 

luz da Terminologia como disciplina e propõe sua descrição à luz do corpo de princípios que 

fundamentam a Terminografia atual. 

 Krieger (2004) observa que Terminografia também se constrói ou se concebe por 

meio de uma teoria, onde são estabelecidos parâmetros metodológicos para uma aplicação 

prática. Ou seja, para se proceder com uma aplicação terminográfica é necessário se 

fundamentar em subsídios oferecidos por ela. Não se constrói um dicionário especializado a 

partir do nada, é preciso fundamentá-lo na teoria terminográfica. 

 Krieger propõe uma Terminografia Linguístico-textual, que leve em consideração: 

 
- os propósitos cognitivos e/ou pragmáticos da área temática [...], é nesse âmbito que 

se identificam os objetivos motivadores da comunicação especializada; 

- as particularidades textuais articuladoras da comunicação especializada, 

englobando aspectos relacionados às tipologias textuais que vão variar conforme o 

gênero [...] (KRIEGER, 2004, p. 333). 

 

 A relação existente entre Lexicologia e Lexicografia é paralela à que existe entre 

Terminologia e Terminografia. A Terminografia não é uma atividade independente, é 

governada por uma série de recomendações procedimentais, formais e técnicas que têm sido 
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amplamente aceitas. Podemos considerá-la como a face aplicada da Terminologia, voltada 

para a produção de glossário, dicionários técnicos ou terminológicos e bancos de dados. É 

também chamada de Lexicografia Especializada, denominação que reflete esse paralelismo 

com a Lexicografia. 

 Para Rey (1995), Terminologia e Terminografia são inseparáveis, constituindo a 

Terminologia a parte teórica e a Terminografia a parte prática. O fazer terminográfico busca 

produzir obras com certos traços funcionais pertinentes à definição terminológica, 

informações gramaticais, entre outros componentes que integram as obras de referência 

temática. O tratamento a ser dado aos elementos constituintes do universo de informações que 

integram as obras terminográficas define o tipo de estrutura da obra produzida. As estruturas 

variam conforme o conteúdo de um glossário, de um dicionário terminológico monolíngue, 

bilíngue ou multilíngue ou também de um banco de dados.     

 As três obras possuem características bem particulares, e embora não sigam um 

padrão formal único possuem traços bem demarcados. O glossário é um repertório de 

unidades lexicais de uma especialidade com definições ou outras especificações sobre seus 

sentidos. Geralmente o glossário visa à exaustividade da linguagem de especialidade descrita. 

O dicionário terminológico ou técnico-científico é uma obra que registra o conjunto de termos 

de um domínio com informações conceituais e também linguísticas. Também visa à 

exaustividade dos itens lexicais de uma linguagem de especialidade descrita. Um banco de 

dados é um conjunto informatizado com grandes repertórios de termos e informações relativas 

ao uso e funcionamento. 

 Os dicionários especializados restringem sua área de cobertura aos limites do 

domínio especializado que buscam abranger. Eles se caracterizam por sua máxima 

abrangência, pois têm o objetivo de exaurir todo o domínio pesquisado, ou se caracterizam 

pela mínima abrangência, pois também cobrem uma porção limitada do vocabulário 

especializado, por exemplo, apenas os termos mais frequentemente usados. 

 O público alvo e propósito terão um impacto significante no conteúdo do 

dicionário especializado. O público alvo, por ser mais restrito (é de interesse de um grupo 

restrito de uma área do conhecimento), tem uma audiência limitada. A propositura de um 

dicionário especializado é organizar o conhecimento e facilitar a comunicação restritos às 

informações relativas aos conceitos veiculados por uma linguagem de especialidade 

determinada, ao conhecimento e às informações pertinentes a uma área específica. Esses 

dicionários são mais úteis aos profissionais com menor grau de especialidade, como 
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estudantes e outros especialistas de áreas relacionadas, ou a não-especialistas, pessoas leigas 

na área de domínio.  

 Uma das características das obras terminográficas, que as diferencia das obras 

lexicográficas, é quanto à entrada do verbete
29

. Nas obras de referência especializada, tanto os 

termos simples quanto os sintagmas e as fraseologias são registrados em suas formas plenas, 

assim como são utilizados nas comunicações especializadas, ou seja, mesmo que o termo 

constitua um sintagma, ele também constituirá entrada de verbete. De modo diferente, na 

Lexicografia, em que os sintagmas e as locuções aparecem como parte dos verbetes 

(subentrada), a entrada é constituída por apenas um item lexical. Por exemplo, banho-maria 

não aparece como entrada de verbete, mas integra o verbete banho no dicionário, enquanto 

que banho ácido é entrada autônoma no Dicionário do Ciclo de Produção do Alumínio. 

 É válido lembrar que ciência e tecnologia possuem vocabulários bem diferentes 

quanto às suas estruturas. A terminologia das ciências é relativamente estável, uma vez que é 

cunhada por cientistas que empregam elementos do grego e do latim; de modo diferente, as 

terminologias das tecnologias são mais vulneráveis às variações sinonímicas e polissêmicas, e 

são elaboradas por especialistas, tecnólogos, inventores que não possuem grande 

conhecimento da língua grega e latina, fazendo uso de neologias e empréstimos. 

 A Ciência Terminológica, consequentemente, tem a tarefa de considerar pelo 

menos dois tipos de estruturas, aquelas das ciências, que tendem a uma coerência sistemática, 

e aquelas das tecnologias, que correspondem às sequências de atividades que estão em 

frequentes transformações. Os problemas originados pela nomenclatura da matemática, 

química, biologia, botânica são completamente diferentes daqueles originados na terminologia 

da metalurgia, ciência da computação, economia, mineração. Mas não há uma separação tão 

notável assim, existem ciências aplicadas e tecnologias cientificamente orientadas. 

 Nos contextos de politicas de bilinguismo, trilinguismo ou multilinguismo, a 

Terminografia, assim como a Terminologia, é orientada por recomendações feitas por comitês 

internacionais
30

 como o TC-37 da ISO, que estabelecem padrões para a prática e teoria 

terminográficas, assim como para os métodos a serem aplicados para o tratamento e 

apresentação de dados.  

                                                 
 
29

 Na organização de um dicionário, enciclopédia ou glossário, verbete se define como cada uma das palavras 

com suas definições, contextos e exemplos. (MICHAELIS, 2001). 

 
30

 Segundo Cabré (1998, p. 230), existem instituições de padronização de terminologias nacionais e regionais 

que fixam padrões para trabalhos e apresentação de dados, mas na maioria dos casos eles seguem as 

recomendações da ISO. 
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 Outro elemento importante abordado em Terminografia é a macroestrutura, modo 

de organização das entradas do dicionário. Muitos dicionários especializados optam por uma 

apresentação sistemática, mas também eles podem ser organizados por ordem alfabética. O 

que tem se mostrado mais fácil e ágil é a organização por ordem alfabética, uma vez que a 

apresentação por ordem alfabética é mais familiar para qualquer usuário, embora não seja 

considerado um sistema inteligente. Uma organização sistemática pode ser útil no sentido de 

ajudar o usuário a entender a organização do domínio estudado e situar os conceitos dentro da 

área de estudo.  

 O inconveniente de um dicionário organizado sistematicamente é que geralmente 

é acessado através de um índex alfabético. Ou seja, primeiramente o usuário busca no índex 

alfabético o termo desejado, que o leva para a seção do dicionário onde se encontra o termo. 

Por outro lado, a organização alfabética leva o usuário diretamente ao termo desejado. A 

ordenação sistemática, de certa forma ajuda o usuário a ter uma sólida compreensão sobre os 

conceitos contidos nos dicionários.  

 Igualmente à macroestrutura, a microestrutura é um tipo de organização do 

dicionário, uma organização individual de cada entrada. A microestrutura organiza a sintaxe 

das várias partes (cada informação) que compõe um verbete. Algumas dessas informações são 

essenciais, outras são opcionais, a depender da escolha do terminólogo. Outros fatores, como 

público alvo e propósito também influenciam na escolha de informações que comporão a 

microestrutura do dicionário especializado, assim como a tipologia do dicionário. Dicionários 

monolíngues especializados ressaltam mais o significado e consequentemente fornecem pelo 

menos uma definição ou alguma informação enciclopédica. Eles podem também fornecer 

outras informações, tais como informação gramatical, pronúncia, exemplo de uso, sinônimos, 

notas. 

 Atualmente, muitos dicionários especializados são publicados em duas versões, 

uma impressa e outra eletrônica. O formato eletrônico tem influenciado na escolha tanto da 

macro quanto da microestrutura. Em formato eletrônico, as informações podem ser acessadas 

diretamente utilizando um sistema de busca, outros permitem organizar um sistema de 

hiperlinks que interligam termos inter-relacionados. 

 Modernamente, o processamento automático e a compilação terminográfica 

auxiliada por programas computacionais são qualitativamente superiores aos métodos 

tradicionais manuais. O terminólogo pode se concentrar apenas na compilação e no conteúdo 

do enunciado dos verbetes. Problemas com a ordem das entradas e a quantidade de dados já 

não são mais preocupantes, uma vez que os programas computacionais realizam 
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automaticamente a tarefa de ordenar e de dar a sequência às entradas de um repertório 

terminológico, assim como ordena as partes que compõem a redação de um verbete: termo 

entrada, categoria gramatical, definição, contexto de ocorrência, remissivas. 

 A facilidade com que terminologias podem ser compiladas mesmo por escritores 

técnicos ou tradutores, que usam pacotes de programas comercialmente ou gratuitamente 

disponíveis, impõe apenas a necessidade de orientação sobre a manutenção da qualidade dos 

trabalhos que eles desenvolvem. 

 

 2.5.4 Terminologia e Informática 

 

 Segundo Lerat (1997), o surgimento de atividades terminológicas está 

estreitamente vinculado ao desenvolvimento industrial. E não foi por acaso que o primeiro 

organismo europeu de normalização (1901) surgiu na Grã-Bretanha, berço da revolução 

industrial. Neste sentido, a Terminologia está ligada ao conhecimento industrial/tecnológico. 

Para o autor, se a tecnologia é o objeto por excelência da Terminologia, também é seu 

instrumento, visto que as atividades terminológicas nos dias atuais é impensável sem o uso da 

tecnologia da informática. Com o surgimento do computador pessoal e muitos softwares é 

possível gerenciar grandes quantidades de dados terminológicos, bastando alguns programas 

computacionais e algum conhecimento em Terminologia para produzir dicionário e outros 

produtos terminológicos. 

 Desde os anos de 1980 houve uma necessidade crescente para extrair 

automaticamente dados terminológicos de textos especializados. Nos anos de 1990, surgiram 

os primeiros programas computacionais com este propósito. Este desejo não era exclusivo da 

Terminologia, mas também de outras áreas, como a Linguística Computacional, Linguística 

Aplicada, Tradução e Interpretação e Engenharia da Computação, por exemplo. Todas essas 

áreas buscaram desenvolver programas computacionais que pudessem extrair ou separar a 

terminologia de textos especializados. Os objetivos dessas áreas, em relação à extração de 

termos, são variados (construção de dicionários, tradução automática, construção de bancos 

de dados). 

 De acordo com Pearson (1998), a identificação automática de termos já tem se 

tornado objeto de investigação de vários pesquisadores há algum tempo, principalmente 

aqueles que trabalham com recuperação de informação e processamento de linguagem 

natural. Segundo Pearson, Yang (1986) delineou uma técnica para identificação de termos 

técnicos e científicos em um corpus científico em inglês. Da mesma forma Bourigault, 
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Gonzalez-Muller e Gros (1996, apud PEARSON, 1998) desenvolveram o LEXTERM, uma 

ferramenta para extração terminológica. 

 Uma das técnicas usadas concentra-se em examinar padrões de formação de 

termos em corpora etiquetando tais padrões para recuperar eventuais candidatos a termos. Em 

uma fase inicial, uma análise manual é realizada para identificar a composição dos termos e 

uma lista é esboçada de todas as possíveis combinações. A partir desses padrões de 

combinação recuperam-se todos os candidatos a termos que se enquadram nesse perfil. 

 A abordagem com combinação e posição de unidades terminológicas, padrões 

sintáticos do termo entrada e seus modificadores, padrões de frequência e colocação para 

identificar termos, foram exaustivamente usados para identificar termos dentro de corpora. 

 Daille (1994, apud PEARSON, 1998) combinou abordagens estatísticas e 

morfossintáticas para extrair candidatos a termos. Segundo Pearson, a pesquisadora se focou 

exclusivamente sobre padrões de formação binária (por exemplo: adj. + nome), e frequência 

para recuperar todos os termos que se enquadravam nesse padrão. 

 Bourigault et al. (1996) também usaram a abordagem morfossintática para 

desenvolver um extrator de nome-frase, usando “configurações gramaticais que são 

conhecidas como não sendo parte de termos. O princípio básico é dividir o texto localizando 

esses potenciais limites, entre as frases nominais prováveis de serem ocorrências de termos”, 

isolando assim os termos.  

 Pearson (1998) não se convence de que há uma real vantagem em esboçar uma 

lista de padrões de formação de termos independente do domínio semântico, que possa ser 

válido. Um dos argumentos contra essa abordagem é que padrões de formação de termos 

podem variar de corpus para corpus ou de uma área de especialidade para outra. 

 Pearson prefere produzir um conjunto de padrões de formação de termos para 

cada corpora particulares, de acordo com as características da área de especialidade 

representada pelos corpora. 

 Pearson usou o etiquetador CLG, projetado pelo Corpus Linguistcs Group da 

Universidade de Birminghan. A pesquisadora utilizou sinais linguísticos para etiquetar nomes 

e frases, e acredita que muitas das palavras e frases que coocorrem com esses sinais 

linguísticos poderiam ser termos. Usando o material recuperado acreditava ser capaz de 

delinear o conjunto de padrões de formação de termos para cada corpora. Para tanto, Pearson 

usou um programa de equiparação de padrão. Esse programa toma como input os padrões de 

formação de termos que consistem essencialmente em sequências de etiquetas. Como por 

exemplo: adj. + noun + noun.  O programa classifica como candidatos a termo todas as 
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sequências etiquetadas dentro dos corpora. Mas a própria pesquisadora reconhece que muitos 

termos selecionados como candidatos a termos, de fato não são termos.  

  Pearson, com isso, propôs o uso de um método semiautomático para recuperar 

informação sobre termos de um modo geral. Diferentemente de outros métodos que usam 

textos apenas para identificar termos e recuperar fragmentos contextuais. 

 Embora todas essas tentativas tenham sido válidas, e tenham surgido muitos 

programas com esses propósitos, até os dias de hoje ainda não se alcançou um programa que 

garanta uma extração 100% automática. Os desenvolvedores desses programas encontram 

barreiras que aparentemente são intransponíveis.  

 Os principais problemas encontrados, de acordo com Cabré (1998), são: 

a) identificação e reconhecimento de termos complexos; 

b) identificação da natureza terminológica de uma unidade lexical; 

c) apropriação de uma unidade terminológica a um dado vocabulário. 

 Os recursos da informática têm facilitado a realização de quase todas as tarefas em 

um trabalho terminológico. A informática tem agilizado e eliminado tarefas repetitivas e 

prolongadas. Os recursos da informática trouxeram para a pesquisa terminológica maior 

segurança na tomada de decisões, qualidade dos trabalhos, e confiabilidade nos resultados. A 

informática permite uma maior organização dos dados, bem como armazenar uma maior 

quantidade de dados em bancos de dados cada vez maiores e mais confiáveis. Hoje é possível 

organizar bancos de dados particulares ou ter acesso a grandes bancos de dados, navegar 

dentro deles e extrair informações de maneira mais rápida e confiável. 

 A informática tem produzido e disponibilizado programas cada vez mais 

inteligentes, que tem tornado o trabalho terminológico cada vez mais eficaz. Para cada etapa 

de um trabalho terminológico é possível encontrar hoje um programa computacional que 

desempenhe com rapidez e eficiência essas tarefas. Esses programas, de algum modo, tem 

substituído cada vez mais a intervenção humana. 

 Embora muitos autores falem de forma contundente de sistemas totalmente 

automáticos aplicados a dados linguísticos, tais sistemas ainda não alcançaram a plena 

automatização, pois esses sistemas exigem em maior ou menor grau a intervenção por parte 

do pesquisador. 
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2.6 Os objetos de estudo da Terminologia 

 

 Originalmente, o objeto de estudos da Terminologia era o conceito, com a 

mudança de enfoque movido pelas teorias terminológicas de perspectiva linguístico-

comunicativa, o objeto central da Terminologia passa a ser o termo técnico-científico. Porém 

atualmente não apenas o termo técnico-científico, mas a definição terminológica e o texto 

especializado também integram as novas perspectivas de pesquisa. Neste sentido, buscamos 

apresentar e definir cada um desses objetos, suas características e importância para a 

Terminologia atual. 

 Segundo Krieger e Finatto (2004), esses objetos projetam de diferentes maneiras 

os fundamentos do conhecimento especializado. A definição terminológica corresponde à 

materialização linguística do componente conceitual do termo. O reconhecimento do texto 

especializado se justifica pelo reconhecimento do texto como habitat natural das 

terminologias e ao princípio comunicacional que postulam. 

 

2.6.1 O termo 

 

 Nossa intenção em traçar um perfil do “termo” é tentar estabelecer uma ligação 

entre as abordagens teóricas aqui aceitas e a abordagem da investigação do reconhecimento da 

especificidade do termo no texto especializado. Acreditamos na concepção de que os 

elementos que constroem a especificidade do termo podem ser depreendidos pelo exame do 

contexto de uma situação de comunicação. 

 Assim, crendo que o objeto central das Terminologias atuais são as unidades 

terminológicas, a difícil tarefa é descobrir sua natureza, como elas são encontradas e como 

são reconhecidas.   

 Rondeau (1984, p. 19) foi um dos pioneiros a considerar o termo um signo 

linguístico, no sentido saussureano. Chamou o “termo” de denomination e o conceito de 

notion. Neste sentido o autor utiliza a palavra “termo” para descrever a combinação de 

denomination e de notion. 

 Embora Rondeau tenha feito essa distinção, da mesma forma que Wüster, 

argumentava que os terminólogos deveriam começar qualquer descrição pelo conceito, e 

somente após a descrição deveriam escolher um rótulo apropriado. 
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 De outro modo, dois pontos de vista sobre o estatuto do termo são aceitos para a 

realização deste trabalho: o da Socioterminologia e o da TCT. A Socioterminologia concebe 

os termos como:  

 
1. Signos que encontram sua funcionalidade na linguagem de especialidade, de 

acordo com a dinâmica das línguas; 

2. Entidades variantes, porque fazem parte de situações comunicativas distintas; 
3. Itens do léxico especializado que passam por evoluções, por isso devem ser 

analisados no plano sincrônico e no plano diacrônico das línguas (FAULSTICH, 

2006, p. 29). 
 

 De outro modo, com uma visão multifacetada do termo, Cabré (2000, apud 

L’HOMME et. al., 2003, p. 155) propõe ver os termos como um poliedro, isto é, unidades 

multidimensionais, que podem ser observadas de diferentes ângulos de acordo com o ponto de 

vista adotado. O termo, deste modo, possui três portas de acesso: o cognitivo (o conceito), o 

linguístico (o termo) e o comunicativo (a situação). Neste intuito, a pesquisadora considera a 

unidade terminológica como o elemento mais complexo da área terminológica, pois a unidade 

terminológica possui a mesma multidimensionalidade que o termo “terminologia”. Esta 

natureza multidimensional restringe-se a três dimensões inseparáveis que devem ser mantidas 

permanentemente. 

 Cabré observa ainda que: 

 
Termos [...] são signos significativos e distintivos que ocorrem em discurso de 

linguagem de especialidade. Como as palavras, eles têm um lado sistemático 

(formal, semântico e funcional) uma vez que eles são unidades de um código 

estabelecido; eles também têm um lado pragmático, porque eles são unidades 

usadas em comunicação especializada para se referir a objetos do mundo real. 

Termos não parecem ser muito diferentes de palavras quando nós os consideramos 

de um ponto de vista semântico e formal; eles diferem das palavras quando nós os 

consideramos como unidades comunicativa e semântica (CABRÉ, 1998, p. 80-81). 

 

  Ao analisar essa concepção de “termo”, Cabré procede a partir de uma tripla 

concepção, sob a perspectiva de diferentes disciplinas. Sob a perspectiva linguística, os 

termos são o conjunto de signos que constitui um subconjunto dentro do componente lexical 

de uma dada língua natural. Nesta concepção, os termos não se diferenciam das palavras de 

uso comum. São unidades do léxico que fazem parte da competência do falante. Esta 

competência pode ser geral ou especializada. Assim, os termos carregam um conhecimento 

especializado, um saber específico. 

 Sob a perspectiva filosófica, a terminologia é um conjunto de unidades cognitivas 

que representam o conhecimento especializado. Através dos termos, o falante tem a 

possibilidade de conhecer o mundo, as coisas. 
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 Sob a perspectiva das disciplinas técnico/científicas, a terminologia é o conjunto 

de unidades que permitem a transferência de conhecimento especializado através da 

comunicação.  

 Sob essas três perspectivas, a terminologia é concebida como o conjunto de 

unidades que possuem propósitos essenciais, pois possuem um valor funcional. Para a 

linguística são as unidades de significação; para a filosofia são unidades de cognição e para as 

técnicas especializadas são unidades de denominação e comunicação. Assim, 

respectivamente, os termos significam, representam e denominam (CABRÉ, 2004).  

 Em uma conceituação mais abrangente, podemos dizer que termos são expressões 

da linguagem natural usada para comunicação em áreas de especialidade. Um termo serve 

para comunicar um conceito, para alcançar o conhecimento de um conceito. Costuma-se 

atribuir a cada termo uma definição cujo propósito é descrever o conceito particular e 

delimitá-lo de outros conceitos (perspectiva recomentada pela Terminologia Tradicional). 

 Segundo Maciel (2001), o que distingue a unidade lexical especializada da 

unidade da linguagem comum, é a conjugação do caráter de representante de um conceito 

temático, juntamente com as funções pragmáticas assumidas na comunicação. De onde 

decorre que o reconhecimento da especificidade do termo somente pode ser efetuado no 

ambiente de comunicação (entenda também como inserido em um texto especializado). “Um 

termo é uma unidade linguística que designa um conceito, um objeto ou um processo. O 

termo é uma unidade de designação dos elementos do universo percebido ou concebido. Ele 

só se confunde raramente com a palavra ortográfica”. (GOUADEC, 1990, p. 3, tradução 

nossa)
31

. 

 Atualmente, dentro dos novos estudos terminológicos, assume-se que as 

terminologias adquirem tal estatuto nas comunicações especializadas, incluindo seus 

processos discursivos e pragmáticos, e que, como qualquer língua natural, estão sujeitas aos 

mesmos fenômenos linguísticos que afetam os sistemas linguísticos naturais. Deste ponto de 

vista, decorre o reconhecimento de que o termo é uma “unidade linguístico-comunicativa” 

multifacetada.  

 De acordo com Krieger e Finatto, o termo, 

 
Nessa visão mais abrangente (poliédrica), [...] compreende tanto uma vertente 

conceitual, expressando conhecimento e fundamentos dos saberes, quanto uma face 

linguística, determinando sua naturalidade e integração aos sistemas linguísticos, 

                                                 
31

 Un terme est une unité linguistique désignant un concept, un objet ou un processus. Le terme est l'unité de 

désignation d'éléments de l'univers perçu ou conçu. Il ne se confond que rarement avec le mot 

orthographique. 
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além dos aspectos que se agregam às suas funcionalidades comunicacionais 

básicas: fixar e favorecer a transferência do conhecimento (KRIEGER; FINATTO 

2004, p. 80). 

 

 A visão atual da Terminologia, no âmbito de uma concepção comunicativa, vê o 

termo como um dos elementos que configura a linguagem de especialidade. Assim, são estas 

as concepções sobre a natureza do termo aceitas para esta pesquisa: 

a) o termo é a unidade linguística de significação especializada, de dimensão 

cognitiva e função comunicativa, natural usada na língua comum em situação 

especializada; 

b) o evento comunicativo em que se utiliza a linguagem de especialidade atualiza 

o valor especializado do termo; 

c) o evento comunicativo da linguagem de especialidade é o texto especializado; 

d) o termo admite variação polissêmica e sinonímica. 

2.6.1.1 Termo e palavra 

 

 Epistemologicamente, palavra e termo são unidades de natureza diversa. A 

palavra é uma unidade lexical do léxico comum, do léxico geral da língua; o termo é uma 

unidade lexical de linguagens científicas e técnicas. Essas unidades desempenham funções 

diferentes, pois representam universos linguísticos de natureza diferente. A palavra é uma 

unidade da Lexicologia; termo é uma unidade da Terminologia. Lexicologia e Terminologia 

possuem estatutos diferentes, pois o conteúdo semântico de palavras e termos é revelador de 

processos e comportamentos diferentes no discurso. 

 Embora essa prática de separar palavras de termos, tomando por base as 

disciplinas em que elas atuam, seja amplamente aceita nos estudos que envolvem as duas 

disciplinas, a linha que separa esses dois tipos de unidade lexical é muito tênue. Tanto a 

palavra quanto o termo podem revestir-se de vários significados e desempenham funções em 

contextos variados, através de dois mecanismos: a polissemia e a sinonímia. Nesse sentido, 

palavras podem vir a ser termos e termos podem vir a ser palavras. 

 Teoricamente, linguistas e terminólogos estabelecem a diferença entre palavra e 

termo, relacionando esse limite às linguagens a que cada um pertence. O termo é limitado às 

linguagens de especialidade e a palavra é mais abrangente, pertence a uma linguagem mais 

ampla, a língua geral.  

 Palavras comuns tornam-se termos, isto é, adquirem status de termos quando são 

usadas em domínios de especialidades. 
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 Sager (1990) faz uma distinção entre termo e palavra. Segundo ele, termos e 

palavras coexistem em uma linguagem de especialidade. Dentro de um conjunto geral do 

léxico existem aqueles itens que são dotados de uma referência especializada e específica, e 

por isso demarcam uma disciplina. Os itens que são caracterizados por uma referência 

especial dentro de uma linguagem de especialidade são chamados de termos daquela 

disciplina, e em conjunto totalizam a terminologia daquela área. Por outro lado, existem 

dentro da mesma linguagem de especialidade, itens de referência geral, que não parecem ser 

dotados de uma referência especializada, pois seus conteúdos parecem vagos e gerais. Este 

conjunto é simplesmente chamado de palavra e a sua totalidade de vocabulário. 

 Hoffmann (2004) assume que existem pontos de vista que definem um termo. Há 

um ponto de vista que considera que há uma terminologia específica de uma linguagem de 

especialidade e a este conjunto poderia dar o status de termo e a todos as outras palavras 

poderiam ser consideradas parte da linguagem geral. Existe outro ponto de vista que considera 

todas as unidades lexicais usadas em uma área particular como termos. Há ainda um terceiro 

ponto de vista que defende a existência de três categorias de termos dentro de uma linguagem 

de especialidade: termos especializados específicos; termos especializados não-específicos e 

vocabulário geral. 

 De acordo com o primeiro ponto de vista, termos especializados específicos 

consistem em itens que são usados apenas em uma área, são monossêmicos. No grupo de 

termos especializados não-específicos estão incluídas palavras com referências especializadas 

que são usadas em uma determinada área ou em mais de uma área. O grupo de palavras do 

vocabulário geral são palavras que não possuem referência especial em nenhuma área. Em 

uma análise mais precisa de um texto de qualquer área de especialidade, será possível 

encontrar essas três categorias de itens lexicais. As duas primeiras categorias são termos, a 

última são palavras do vocabulário comum. Portanto, pode-se identificar termo que se 

configura como tal em apenas um domínio; termos usados em mais de um domínio e palavras 

de uso comum que não são termos. 

 Ao que parece, em qualquer área de especialidade, há um conjunto de termos 

altamente técnico, exclusivo de uma dada área particular e ao mesmo tempo, outro conjunto 

de termos que ocorre na mesma dada área de especialidade devido ao contato ou uma extrema 

aproximação com outras áreas de especialidade (palavra com referentes especializados usada 

em mais de um domínio); e ainda, é evidente, ocorre um conjunto de palavras de ocorrência 

não-especializada, palavras da linguagem ordinária. 
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 É evidente que também há um quarto conjunto de termos, aquele que é de uso 

comum, mas que em certos contextos especializados adquire um conteúdo especializado, 

diferente daquele conteúdo da linguagem comum. 

 Uma das principais características dos termos é o fato de os mesmos serem mais 

independentes do contexto que as palavras de uso comum, devido ser uma unidade do 

conhecimento de conteúdo mais estável dentro de uma área do conhecimento. 

 Para Cabré, 

 
Os aspectos pragmáticos são os que melhor permitem diferenciar os termos das 

palavras. Pragmaticamente, os termos e as palavras distinguem-se i) por seus 

usuários; ii) pelas situações em que se utilizam; iii) pela temática que vincula ; iv) 

pelo tipo de discurso em que costumam aparecer (CABRÉ, 2004, p. 18). 

  

 Em geral, as palavras podem adquirir status de termos, assim como termos podem 

perder seu status e tornarem-se palavras. Essa parece ser uma dinâmica comum entre as 

linguagens de especialidades e as línguas gerais. 

 

2.6.2 A definição terminológica  

 

 A definição constitui um ponto de passagem obrigatório de todo trabalho 

terminológico. Assim a abertura de uma discussão sobre definição terminológica neste 

trabalho se justifica pelos objetivos que pretendemos alcançar com o Dicionário do Ciclo de 

Produção do Alumínio e pela importância desempenhada pela definição na descrição de 

terminologias. Em resumo a inclusão da definição no dicionário se deve a três objetivos 

amplos: 

 
1. A definição é necessária para situar o termo em sua posição na estrutura de 

conhecimento apropriada. Uma vez que esta é uma atividade puramente 

terminológica, nós chamamos este processo de “definição terminológica”. Ela 

pressupõe um entendimento da intenção do termo que é adquirida de definições 

existentes, de contextos, de consultas a especialistas e através de conhecimento 

da área; 

2. A definição é necessária para fixar o significado especializado do termo. Esta é a 

definição “intencional” usada por especialistas para determinar a referência 

precisa de um termo. Ela será flexível e será menos rigorosa em certas áreas do 

conhecimento [...]. Variações pequenas em designação e desempenho são 

geralmente adicionadas à intenção de um termo sem levar a outra redefinição ou 

redesignação [...]; 

3. A definição é necessária para dar aos não-especialistas algum grau de 

entendimento do termo, e este tipo pode ser chamado de “enciclopédico” 
(SAGER, 1990, p. 48). 
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 A definição é a representação do conceito ou parte dele e não deve ser confundido 

com ele. O conceito é algo abstrato, e por ser abstrato precisa de uma caracterização, ou de 

uma representação para ser transmitida, no caso, a definição. 

 Neste sentido, considerando o conteúdo das definições terminológicas, há pelo 

menos três tipos de definição terminológica: 

a) definição por intenção, que Temmerman (2000) chama de definição genérica; 

b) definição por extensão, que frequentemente é acompanhada pela definição por 

intenção; 

c) definição partitiva ou meronímica. 

 Alves (1996) observa que a definição por intenção é, certamente, a mais adequada 

aos trabalhos terminológicos, uma vez que ela situa o conceito no âmbito de uma classe e 

especifica o que o distingue dos outros conceitos situados na mesma classe. 

 Em resumo, essa definição, também conhecida como definição aristotélica, é 

representada pela fórmula X = Y + diferença específica, em que X é o termo a ser definido, 

Y é o hiperônimo, e a diferença específica são todos os caracteres necessários e suficientes 

(no sentido lógico) para distinguir o conceito designados por X de outros membros da mesma 

classe. O termo a ser definido (o X da fórmula) é classicamente conhecido como 

“definiendum32”, enquanto o restante (Y + diferença específica) é conhecido como 

“definiens”. 

 O tipo de comportamento linguístico caracterizado pela delimitação e 

identificação de um objeto – que é o tópico do definiendum - tem sido apreciado por sua 

condição de predicação. Ou seja, tem-se enfocado a definição em termos de um sujeito e 

predicados. Em sentido terminológico, sujeito é o termo a ser definido, e predicados são os 

elementos que compõem o enunciado definitório. Esse enunciado definitório não segue um 

padrão sintático ou mesmo um padrão de ocorrência ou não de elementos que compõem o 

gênero próximo ou diferença específica, simultaneamente. 

 Uma definição pode ser bastante exaustiva, bem detalhada, com acréscimo de 

comentários que ajudam num melhor entendimento da definição, tanto para um especialista da 

área quanto para um leigo. Por outro lado, uma definição pode ser bastante breve. O primeiro 

caso constitui uma tendência na formulação definitória de ir além de uma mera menção do 

gênero próximo e da diferença específica. 

                                                 
 
32

 Segundo Dapena (2002, p. 269), toda definição dever estar constituída de dois elementos entre os quais se 

produz a equivalência: o definido ou definiendum, representado pela entrada do verbete, e o definidor ou 

definiens, que é a expressão explicativa que costumamos chamar de definição. 
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Todavia, como a definição é um texto importante, é natural que a formulemos sob a 

forma de um enunciado claro e objetivo. Mas, nessa direção, adotar ou requerer um 

padrão de formulação uniforme, absoluto ou invariável, que possa valer para 

qualquer situação, é uma medida pouco inteligente à medida que nos distancia da 

realidade da linguagem cotidiana e também de uma linguagem técnico-científica em 

foco. [...] a variação e as heterogeneidades são traços constitutivos da linguagem in 

vivo, seja ela especializada ou não. Portanto, enunciados definitórios terminológicos, 

ao constituírem linguagem e texto, também são espaços de heterogeneidade e 

variação. Ainda assim, a capacidade de fornecer uma delimitação é indispensável 

para que haja a compreensão do texto-definição (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 

164). 

 

 A definição terminológica volta-se para a significação técnico-científica e para a 

situação comunicativa mais específica. Visto de outro modo, uma definição terminológica 

atende aos anseios de grupos técnicos ou científicos particulares. Por isso, a linguagem 

empregada na definição terminológica se torna de difícil acesso para quem não pertence a 

estes grupos ou desconhece o conhecimento técnico-científico veiculado por estes grupos. Por 

outro lado, se o formulador da definição objetivar um público leigo poderia acrescentar outras 

características mais gerais e comuns, podendo até mesmo citar exemplos claros de aplicação e 

uso em uma linguagem mais simples. 

 Embora os estudos em Terminologia busquem uma definição genuinamente 

terminológica, na maioria das vezes é impossível evitar transposições da estrutura e 

características da definição lexicográfica, mesmo porque há toda uma tradição de estudos 

lexicográficos teóricos sobre definição que não podem ser ignorados. Por outro lado, em se 

tratando de dicionário ou glossário terminológico, uma boa parte das fontes, de onde se extrai 

os termos e suas definições, são de corpora textuais, são textos técnico-científicos nos quais 

as definições aparecem de modo “original”, diferentes daquelas que a tradição dicionarística e 

a Terminologia Tradicional costumam formular. Nesses textos técnico-científicos, o 

enunciado definitório é enriquecido com comentários, explicações, retomadas e 

exemplificações. Em vista disso, essas peculiaridades são também transferidas para a 

definição no âmbito dos dicionários ou glossários, pois tais peculiaridades são indispensáveis 

para a reflexão e o entendimento do público interessado. 

 Segundo Bourigault e Slodzian (2004, p. 106-107) “a definição deve ser coerente 

com os sentidos contextuais (validados no corpus) e pertinente em relação à aplicação (como 

está inscrito em uma aplicação, ela integra os objetivos comunicacionais e deve ser 

‘localizado’)”. 

  Rey-Debove (1971 apud GELPÍ; CASTILHO, 2004) considera que a definição se 

completa e se apoia em exemplos de uso, de modo que os traços distintivos da coisa definida 
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estão repartidos entre a definição e o exemplo. Alinhados a este pensamento, Gelpí e Castilho 

(2004) consideram que os traços distintivos devem aparecer tanto na definição quanto no 

artigo lexicográfico completo. Justificando esse posicionamento, as autoras argumentam que a 

transmissão do significado das unidades contida no dicionário é de responsabilidade tanto do 

artigo lexicográfico quanto da definição, e deve-se levar em conta que o sentido é transmitido 

por e no artigo, o que dá a informação qualidade superior à informação contida apenas na 

definição. Assim, o peso da transmissão do conhecimento fica integrado ao artigo como um 

todo. 

 Ainda com esse ponto de vista, as autoras afirmam que artigo lexicográfico é o 

mais indicado para a transmissão do conhecimento porque transmite informações variadas 

sobre o termo. Deste modo, é possível observar informações do tipo gramatical, semântica e 

pragmática. Assim, a definição é um tipo de informação dentro da unidade estrutural que 

transmite conhecimento, o artigo lexicográfico. Por natureza, a definição transmite 

informação semântica, mas também pode transmitir informação pragmática e gramatical 

(GELPÍ; CASTILHO, 2004). 

 É válido ressaltar que a definição terminológica não se confunde com a definição 

lexicográfica. No primeiro caso, a definição busca descrever um conceito o relacionando a um 

termo dentro de uma área específica e não outros conceitos que o termo possa ter em outras 

áreas. No segundo caso, a definição procura descrever todos os conceitos que uma palavra 

possui tanto em linguagem geral quanto em linguagens especializadas. 

 Ainda que a definição terminológica possua características próprias e seja 

elaborada de acordo com o público alvo, há uma incontestável imposição de padrões rígidos 

para a elaboração da definição e do verbete como um todo. A normalização é um 

procedimento útil para a organização do texto dos verbetes e para a compreensão do público a 

quem interessar. 

 A definição terminológica segue um conjunto de regras básicas. Cada classe 

gramatical possui regras próprias para o paradigma definicional. Recomenda-se iniciar a 

definição de um substantivo por outro substantivo ou locução substantiva hiperônima que 

localize e recorte as termos dentro do sistema de conceito. Trata-se de um traço genérico que 

deve ser do conhecimento comum, definido em dicionário geral, ou definido no próprio 

dicionário terminológico construído. É preciso também limitar a extensão do sema 

superordenado, especificando características que diferenciam a entrada de outras noções. 
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 Na definição de um verbo, recomenda-se iniciar por outro verbo sinonímico 

lematizado
33

. A definição de um adjetivo segue este mesmo critério usado para os verbos, mas 

desta vez a definição é iniciada por outro adjetivo sinonímico. 

 A estrutura definicional nem sempre pode ser respeitada, isto porque existem 

diferenças entre conceitos que indicam funções variadas, como produto, objeto, ferramenta, 

máquina, processo, proposta, resultado, causa, recomendação. 

 Um exemplo de diretriz normalizadora é a norma ISO 704, de 1987, que traz 

orientações para a elaboração de definições para dicionários ou glossários técnico-científicos. 

Essas orientações recomendam, de modo geral, objetividade e clareza na formulação da 

definição.  

 Um aspecto importante que tem contribuído para o estudo linguístico das 

definições são as teorias enunciativas, principalmente a semântica da enunciação, sobretudo 

na obra de Émile Benveniste (1989). 

 A observação da obra de Benveniste nos estudos terminológicos é de fundamental 

importância. Contrariando a perspectiva da TGT, Benveniste vai tratar do sujeito que se 

apropria da linguagem, com isto, tem-se uma nova visão sobre a linguagem científica e 

técnica, que, de acordo com a TGT, era apresentada como uma linguagem relacionada a um 

saber sem autoria definida, concebida como pré-existente a ação humana. Essa visão isolada 

da linguagem, ao modo de Saussure, excluía o papel dos sujeitos do discurso, dos sujeitos 

usuários dessas terminologias. Por isso, o tratamento das definições era mais conceitual que 

propriamente linguístico. 

 O sujeito usuário-representante das terminologias teve seu papel valorizado 

apenas com uma mudança de enfoque inaugurada pela Socioterminologia, pela TCT e pela 

TST que deram um enfoque mais linguístico às terminologias. De um modo geral, a 

semântica enunciativa deu uma nova luz à Terminologia, em especial a definição de termos 

científicos e técnicos. A ideia defendida por Benveniste, de apropriação da língua por uma 

classe ou segmento social, é uma das maiores contribuições para a Terminologia de enfoque 

linguístico, isso nos ajuda a projetar um olhar particularizado sobre as terminologias de 

acordo com a comunidade técnico-científica. 

 

 

                                                 

 
33

 Lematização “consiste no registro sintético da unidade, a partir de uma forma de realização tomada como 

referência, normalmente indicada na forma singular e no masculino quando temos nomes, ou no infinitivo, 

quando se trata de verbos” (BEVILACQUE e FINATTO, 2006, p. 46). 
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2.6.3 O Texto especializado 

  

 Enfatizar a importância do texto especializado é válido para este trabalho, uma 

vez que foi a partir dos textos de cunho técnico, em sua maioria, que demos início a esta 

pesquisa e de onde extraímos os termos, definições e contextos de ocorrência. 

 O acolhimento do texto como habitat natural das terminologias provocou uma 

mudança de enfoque nos estudos terminológicos, acarretando o reconhecimento de que os 

termos não devem ser apreendidos fora de seus contextos de ocorrência, e sim como elemento 

da linguagem em funcionamento, com todas as implicações que qualquer palavra em contexto 

possui. O texto passa a ser objeto de análise, fonte de extração e observação para o 

comportamento dos termos tanto numa concepção textual quanto numa concepção discursiva. 

 Um texto especializado se define em oposição a um texto de linguagem geral. De 

modo amplo, os textos especializados se definem levando-se em conta os aspectos lexicais, 

gramaticais e tipológicos (tipologia de texto). Segundo os aspectos lexicais, um texto 

especializado se caracteriza por seu conjunto de itens lexicais especializados, ou seja, uma 

maior frequência de termos especializados empregados no texto. Pelo critério gramatical, um 

texto especializado se caracteriza não apenas por um maior índice de termos técnicos, mas 

também, por suas estruturas gramaticais. Isto é, apresentam um maior número de itens 

lexicais, cuja estrutura gramatical se diferencia ou fogem das regras da gramática normal 

(maior número de termos compostos, longos, acrônimos, elipses). De acordo com o terceiro 

aspecto, da tipologia dos textos, um texto especializado é definido levando-se em 

consideração sua função e organização (PEARSON, 2004) (diria que, nesse sentido, o termo 

mais correto seria gênero textual, ao invés de tipologia textual), pois nesta perspectiva, os 

textos são agrupados de acordo com sua função-estrutura-organização (fala-se então em 

artigos científicos, relatórios, livros técnicos, teses, dissertações). 

 Essas considerações são válidas, mas nenhum dos aspectos acima é suficiente e 

necessário para considerar um texto como especializado e que sirva de fonte de informação. É 

necessário lembrar que qualquer texto que contenha alguma informação especializada 

relacionada a uma área em estudo e que contenham elementos definitórios, contextos, termos 

especializados e ocorrências pertinentes servem como fonte de extração, mesmo que essas 

informações sejam mínimas. Porque se for aceito apenas textos que se enquadram nos 

aspectos de frequência dos termos, de estruturas gramaticais incomuns e tipologia, corre-se o 

risco de deixar de fora da pesquisa muitos textos pobres em relação aos aspectos acima 

citados, mas que podem apresentar informações indispensáveis para o andamento da pesquisa. 
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 Além desses aspectos, deve-se levar em conta a relação do assunto abordado no 

texto com a área em estudo. Assim, todos os textos devem ser escolhidos de forma que cada 

um deles permita apontar termos, elementos definitórios e contextos de ocorrência.  

 Cabré (1998) opõe elementos linguísticos a elementos pragmáticos na tentativa de 

diferenciar o texto especializado e o texto de língua comum. Linguisticamente, a autora leva 

em conta os aspectos lexicais, morfológicos e sintáticos. Do ponto de vista pragmático, leva 

em conta os autores e destinatários, situações comunicativas e propósitos visados. 

 Embora a autora analise a funcionalidade dos textos especializados, destacando as 

intenções pragmáticas do autor, faz um alerta de que não há justificativa para se referir a um 

código linguístico diferente daquele usado nos textos de língua comum. O texto especializado 

se particulariza pela temática, pelos usuários, pelo contexto comunicacional, e pelo expressivo 

número de itens lexicais especializados que o ligam a uma área específica. 

 Outro critério que pode servir de base para a escolha de textos é a relação autor-

leitor. Pearson assume 

 
[...] que há três tipos de relação autor-escritor que pode ser de interesse para o 

pesquisador: comunicação entre especialistas; comunicação entre especialista e 

pessoas que já têm outra competência na área em questão e comunicação entre 

especialistas e pessoa sem formação alguma (PEARSON, 2004, p. 55). 

 

 No Primeiro caso, espera-se um texto com alta frequência de termos, uma vez 

que, por ser usada uma linguagem mais técnica, haverá uma alta densidade de termos. Mas 

por outo lado, haverá uma frequência muito baixa de elementos definitórios, pois fica 

subentendido que autor e leitor conhecem os temos usados nos textos. 

 No segundo caso, a comunicação ocorre entre pessoas da mesma área do 

conhecimento, mas com graus de formação diferentes, ou seja, com níveis de especialização 

diferentes. Neste caso, haverá a necessidade de explicar, mediante elementos definitórios, 

muitos termos usados em um texto. 

 No terceiro caso a densidade de termos será bem menor e haverá uma maior 

necessidade de explicá-los. Esses textos, por este aspecto, serão mais ricos em elementos 

definitórios. 

 Podemos expressar essa relação em uma figura e demonstrar que todos os textos 

são importantes. Os mais especializados apresentam maior densidade de termos e menor 

densidade de definições, e os textos menos especializados apresentam um menor índice de 

termos, mas uma maior densidade de elementos definitórios. 
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            Figura 1 - Relação da densidade entre termos e definições em textos mais ou menos especializados. 

 
            Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Se observarmos a relação entre texto mais especializado e menos especializado, 

notaremos uma relação inversa quanto à ocorrência de termos e definições nesses textos. Daí 

a importância de considerar todos esses textos em um trabalho terminográfico; de uns se 

extrai um maior número de termos e de outros um maior número de definições. Assim, é 

necessário ter em mente o quão são importantes os textos das teses e dissertações, cenários 

comunicativos para uma pesquisa terminográfica.  

 Segundo Gaudin (1993), a extração do conhecimento especializado, por um 

especialista, analisando textos já redigidos, permite, sobre domínios, necessariamente 

limitados, um ganho de produtividade da ordem de 500%. Há aí, um jogo econômico real. 

Mas é necessário observar que, apesar da pesquisa terminológica textual ser bastante 

produtiva, o saber especializado, que é extraído desses textos, é construído e atualizado na 

prática, uma vez que a transmissão do conhecimento também exige essa dinâmica para ser 

produzido, um saber que ao mesmo tempo é individualizado e fortemente socializado. “A 

prática está vinculada à oralidade, mas o conhecimento das práticas passa pela escrita em 

sentido amplo” (LERAT, 1997, p. 58). 

 Alguns autores, como Bourigault e Slodzian (2004) afirmam que a ideia de que o 

especialista de uma área seria depositário de um sistema conceitual não é produtiva, por isso, 

é amplamente defendido pela TCT e Teoria Sociocognitiva da Terminologia que uma análise 

terminológica deve partir de uma análise básica de um corpus, pois análise baseada apenas em 

especialistas tem grandes chances de fracassar. 

 Segundo Bourigaut e Slodzian (2004, p. 104), “a atividade de construção de uma 

terminologia torna-se, antes de tudo, uma tarefa de análise de corpora textuais”. Neste sentido 

há duas razões para essa consideração: 
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1) as aplicações da terminologia são mais frequentemente aplicações textuais [...]; a 

terminologia deve “vir” dos textos para melhor “retornar” a eles. É justamente 

porque ela nunca é desvinculada do texto que se fala em “terminologia textual”. 

2) É nos textos produzidos ou utilizados por uma comunidade de especialistas que 

estão expressos e, portanto, disponíveis uma boa parte dos conhecimentos 

compartilhados por essa comunidade; é, pois, por ai que se deve começar uma 

análise (BOURIGAULT; SLODZIAN, 204, p. 103). 

 

 De outro modo, Krieger e Finatto (2004, p. 106) assumem que:  

 
Para as novas teorias da Terminologia, caso da Socioterminologia e Teoria 

Comunicativa da Terminologia, a relevância do texto está diretamente vinculada ao 

princípio comunicacional que postulam. Isso corresponde a considerar o texto como 

“habitat” natural das terminologias, bem como concebê-lo como objeto de 

comunicação entre destinador e destinatário. 

 

 Um fator que corrobora a ideia de analisar o termo a partir do contexto, ou seja, 

inserido no texto, consiste na verificação de que nem todas as palavras usadas em uma área de 

especialidade têm um uso técnico, mas sim um uso comum e somente com a análise do 

contexto podemos estabelecer distinções entre termos e palavras. 

 Outra noção muito relevante para a análise das terminologias em seus contextos 

de ocorrência é a noção de universo discursivo, no qual as áreas especializadas ficam bem 

demarcadas e os limites temáticos e científicos bem definidos, identificando e situando o 

termo como pertencente a uma área ou outra. 

 À luz da Socioterminologia e da TCT, a identificação das unidades terminológicas 

de certo domínio se torna mais fácil quando partimos do contexto de ocorrência, tendo em 

mente a noção de universo discursivo. Essa abordagem, portanto, torna possível uma 

delimitação e identificação mais precisa e fácil, visto que a Terminologia clássica identificava 

as unidades terminológicas a partir da chamada árvore de domínio ou através de campos 

conceituais de conhecimento. 

 Como a apreensão do contexto se dá a partir do texto, este passou a ser objeto de 

investigação de muitos estudiosos em Terminologia, cujo objetivo era se aprofundar no 

conhecimento da chamada comunicação especializada e precisar sua conceituação.  

  Em síntese, tanto o termo quanto a definição terminológica e o texto especializado 

integram as novas perspectivas de investigação dos estudos terminológicos, configurando-se 

como objetos de análise, e por isso, são válidas para este trabalho as considerações que aqui 

fizemos. 
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2.7 Configurações e estruturas terminológicas 

  

 Barros, ao estudar os processos de composição de termos, considera três tipos de 

termos quanto à estrutura: 

 
Termo simples: unidade terminológica constituída por um único lexema, 

independente do processo de formação deste; 

Termo complexo: unidade formada por composição sintagmática, ou seja, por um 

grupo de lexemas e morfemas gramaticais (palavras nocionais e gramaticais) não 

ligadas por hífen, também independente do processo de formação de termos; 

Termo composto: unidade terminológica formada por dois ou mais lexemas que se 

encontram em situação de não-autonomia representada graficamente pela utilização 

do hífen (BARROS, 2007, p. 399). 

 

 A autora diferencia termo composto de termo complexo. Os do primeiro tipo são 

formados por mais de um item lexical sem uso do hífen; e os do segundo tipo são formados 

com o auxilio do hífen. 

 É patente o entendimento de que as terminologias tendem à composição – 

sintagma em oposição a vocábulo simples. Outro aspecto é a grande incidência de 

substantivos e pouca ocorrência de adjetivos e verbos. Analisando o conjunto de uma obra 

lexicográfica e a comparando com outra terminográfica, observaremos também nesta, que a 

presença de substantivos é quase categórica, e a de verbos, adjetivos e advérbios é muito 

escassa. De outro modo, aquela apresenta todas as categorias de palavras. 

 Pontes (2004) classifica as unidades terminológicas em dois tipos: os termos e as 

fraseologias. O autor também apresenta seus processos de formação: 

 autóctone ou adoção 

 deslocamento 

 gerados na própria área 

 importados de outras línguas 

     Para as fraseologias, considerando um grau maior ou menor de fixação: 

 locução – formada a partir de um núcleo nominal ou deverbal. 

 colocação – caracterizado pela presença de um tema que tem como núcleo um 

verbo. 

 

 De um modo geral, a característica fundamental é a composição por mais de uma 

palavra. Como reconhecem Krieger e Finatto (2004, p. 81): 
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Há vários estudos que comprovam a prevalência das terminologias instituídas ao 

modo de sintagmas, num percentual que se situa em torno de 70% das ocorrências 

terminológicas. O alto percentual é recorrente em áreas novas que ainda estão 

constituindo seus conceitos e termos.  

 

 Outro aspecto importante da configuração das terminologias diz respeito não 

apenas aos termos simples e sintagmas terminológicos, mas a outras estruturas que são 

consideradas, em seus domínios, verdadeiros termos técnicos. Estamos nos referindo às 

siglas, acrônimos, abreviaturas e fórmulas que são usados com muita frequência nas 

terminologias, chegando ao ponto, às vezes, de os usuários esquecerem o vínculo dessas 

estruturas com os sintagmas ou termos que elas representam, vindo a se tornarem termos 

plenos. Esse potencial das terminologias se revela a partir da natureza das linguagens de 

especialidade, de estarem em conformidade com os padrões estruturais dos sistemas 

linguísticos naturais.  

 Barros (2007) afirma que nas línguas de especialidade é comum ocorrer 

designação que se caracteriza como unidades braquigráficas (do grego – braqui = breve, 

conciso), isto é, formas reduzidas, abreviadas. 

 No geral, as unidades braquigráficas podem assumir diferentes formas ou 

combinar letras, números e símbolos (elementos não-linguísticos). Koucourek (1991 apud 

BARROS, 2007) denomina unidade ideográfica as unidades braquigráficas compostas por 

algum elemento não-linguístico. As unidades baquigráficas envolvem as siglas, acrônimos ou 

outras formas de representação ideográfica. 

 A acronímia resulta da economia descritiva em que as inicias de um termo 

composto formam um outro termo, geralmente são pronunciados em uma única palavra. A 

sigla resulta de uma formação em que a letra inicial de cada palavra de um termo composto 

forma uma única palavra; geralmente, as siglas são soletradas, isto é, cada letra é pronunciada 

separadamente. Mas há siglas que são pronunciadas como se fosse uma única palavra, assim 

como há acrônimo pronunciado de modo soletrado. 

 Outro tipo de estrutura de interesse da Terminologia, que não podemos confundi-

la com o sintagma terminológico ou com os próprios termos, é a fraseologia especializada, 

que por vezes inclui termos especializados em sua constituição. 

 Um dos grandes desafios da Terminologia é buscar definir uma fronteira entre 

termos, sintagmas terminológicos e fraseologia especializada, visto que tentar sistematizar as 

características de cada sintagma tem sido algo complexo. De acordo com Krieger e Finatto, 

não só a Terminologia teórica tem se preocupado com a fraseologia como também a 

Terminologia aplicada: 
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[...] a Terminologia aplicada se preocupa com a fraseologia dada a necessidade de 

tratamento informatizado das estruturas linguísticas recorrentes que vinculam 

conhecimento especializado. A descrição dessas estruturas contribui largamente 

para a produção aplicada da Terminologia seja para própria construção de 

programas especiais voltados para a extração automática das unidades 

terminológicas e fraseológicas (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 85-86). 

 

 Conhecer estas configurações da terminologia é importante na medida em que o 

reconhecimento das estruturas que os termos podem apresentar ajuda a identificá-los nos 

textos e nos discursos especializados. Estas estruturas e configurações gerais dos temos 

também foram atestadas na terminologia do ciclo do alumínio.  

  

2.8 Sinonímia e variação 

 

 Os estudos terminológicos atuais, que surgiram a partir das críticas feitas ao 

modelo de Wüster, têm se ocupado do estudo da sinonímia desde o início das reflexões. O 

próprio modelo de Wüster já previa a ocorrência de sinônimos na linguagem de especialidade 

ao privilegiar a univocidade na comunicação especializada. 

 

 [...] A terminologia fundamentalmente representacional pode ser perfeitamente 

artificial e arbitrária, e pode controlar ao máximo a variação, preservando, pois, o 

principio de univocidade e monossemia da teoria clássica. A terminologia 

basicamente comunicacional natural, por outro lado, deve ser necessariamente 

real, no sentido que tem que ser efetivamente, diretamente e fundamentalmente 

utilizada, e, se é real, apresenta variação (CABRÉ, 2005b, p. 80, grifos do autor; 

tradução nossa)
34

. 

 

  Como atualmente é amplamente aceito que as terminologias pertencem às 

linguagens naturais em todos os seus aspectos, seria incoerente não aceitar o fenômeno da 

sinonímia nas terminologias, e inconsistente não ser abordado na Ciência Terminológica. 

 Em toda e qualquer terminologia estudada, é preciso esclarecer os critérios para se 

definir e considerar termos como sinônimos e situá-los dentro de uma modelo variacionista. 

 Com seu trabalho de doutoramento, Wüster defendia a tese de uma terminologia 

unívoca, em que recomendava a exclusão de toda sorte de ambiguidades, evitando assim 

termos homônimos, polissêmicos e sinonímicos. Isso significou uma completa negação à 

variação terminológica. 

                                                 
 
34

 [...] La terminología fundamentalmente representacional puede ser perfectamente artificial y arbitraria, y 

puede controlar al máximo la variación, preservando, pues, el principio de univocidad y monosemia de la 

teoría clásica. La terminología básicamente comunicacional natural, en cambio, debe ser necesariamente 

real, en el sentido que tiene que ser efectivamente, directamente y fundamentalmente utilizada, y, si es real, 

presenta variación.  
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 De acordo com Wüster (apud FAULSTICH, 2010), era necessário fazer uma 

distinção entre variação linguística monolíngue e variação linguística interlíngue. A primeira 

pode ser regional e pode ocorrer entre campos temáticos. A segunda se dá quando diferentes 

termos são empregados para designar um só conceito em várias línguas. Por outro lado, 

Wüster, pressupondo eliminar a variação, tinha um ideal normalizador, cujos objetivos eram 

tornar os termos monorreferenciais dentro de uma área de especialidade. Normalizar, nesse 

sentido, era simplificar a posteriori, isto é, suprimir os sinônimos e homônimos. 

 Wüster reconhecia essas questões da variação terminológica, mas não as aceitava, 

pois defendia a tese de que o termo deveria ser monovalente, ainda que polissêmico. E foi 

defendendo essa ideia que a Terminologia Tradicional foi desenvolvida. 

 A própria ISO 704, admite a sinonímia em terminologia padronizada. Pois, uma 

das funções primárias de uma terminologia padronizada será indicar os termos preferidos, 

admitidos e descartados. Assim, um “termo recomendado por um comitê técnico será 

considerado um termo preferido ao passo que um termo admitido representará um sinônimo 

aceitável para um termo preferido” (ISO 704, p. 29). Termos descartados são termos 

rejeitados. Do mesmo modo, a ISO 704 recomenda que um termo pode ser um sinônimo 

possível para um termo preferido, mas é descartado no interesse da monossemia. (ISO 704). 

 A comunicação especializada contém casos complexos de polissemia, que não 

podem ser “resolvidos” por comitês terminológicos porque tanto a polissemia quanto a 

sinonímia são “úteis” e “significativas” em comunicação especializada (TEMMERMAN, 

2000). Neste sentido, monossemia e mononímia são artificialmente mantidas. 

 Outra questão perturbadora, internamente defendida pela Terminologia 

Tradicional, duramente criticada pelas teorias subsequentes a ela, principalmente pela 

Terminologia Sociocognitiva, foi a univocidade do termo, usada para eliminar a ambiguidade 

na comunicação. De acordo com Temmerman (2000, p. 14), “a linguagem é tratada como um 

objeto, um produto, uma commodity, ao passo que a realidade linguística fala-nos uma 

história diferente”. A TGT trata o conceito como se ele fosse independente da linguagem para 

que a relação unívoca “termo - conceito” seja alcançada, esquecendo que a variação, a 

sinonímia, a homonímia, a polissemia são intrínsecas à linguagem. Há relatos 

(TEMMERMAN, 2000) de que a polissemia e a sinonímia são funcionais (necessárias) e, 

portanto, são aspectos inevitáveis em terminologia. 

  Antes de lidar com aspectos desejáveis, com é o caso da univocidade, a 

Terminologia tem que lidar com fatos linguísticos, com é o caso da polissemia e da sinonímia. 
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A relação de univocidade termo – conceito é um axioma tomado pela TGT e não um princípio 

científico que fundamente uma pesquisa científica. 

 A problemática da sinonímia em terminologia é um fenômeno de envergadura que 

a Terminologia, e muitos terminólogos também, ignoram pela ausência de estudos sobre essa 

matéria, embora a variação seja uma propriedade muito inerente às línguas naturais, 

ocorrendo em todos os níveis de estrutura. É por natureza, um fenômeno linguístico óbvio e é 

estudado em linguística descritiva. Esta noção de variação foi por muito tempo negada e 

combatida nos estudos terminológicos, principalmente pela Terminologia Tradicional. 

 As teorias terminológicas mais recentes, como a Socioterminologia (GUADIN, 

1993), a Terminologia Sociocognitiva (TEMMERMAN, 2000) e a Teoria Comunicativa da 

Terminologia (CABRÉ, 1998) têm questionado esse princípio da univocidade, dando mais 

relevância para a variação, uma vez que as linguagens especializadas são consideradas 

também linguagens naturais.  

 Nos anos de 1990, surge a Socioterminologia que entendia a variação como um 

fenômeno natural e inevitável nas linguagens especializadas, cujo ponto de vista defendia que 

a Terminologia era uma disciplina social. Pois tanto a variação terminológica quanto a 

variação do léxico comum podem ser observadas no tempo, no espaço e na sociedade. Isso 

está na essência tanto da linguagem geral quanto na linguagem especializada. Boulanger 

(1981) foi o primeiro a fazer essa observação em relação ao comportamento variacionista das 

terminologias. 

 Neste sentido, a noção de variação tem alcançado uma posição mais central na 

terminologia descritiva. Com isto, ela tem sido estudada em seus vários níveis linguísticos e 

sob vários aspectos. Alguns estudos têm se concentrado sobre as razões que motivam a 

variação terminológica. 

 Freixa (2006, apud KERREMANS et. al., 2010) identificou causas da variação 

terminológica:  

- preliminar (causada por características e comportamento da linguagem);  

- dialetal; 

- funcional (causadas por diferentes registros comunicativos); 

- discursivo (causado por diferenças estilísticas e necessidades expressivas do 

autor); 

- interlinguística (causada pelo contato entre línguas);  

- cognitiva (causadas por diferentes conceptualizações e motivações). 
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 De um modo geral, a variação terminológica é identificada, por um lado, como 

variação lexical, por outro lado, como variação semântica.  

 Condamines (2010) diz que o estudo da variação em Terminologia é 

relativamente recente. A autora apresenta quatro tipos de variações em Terminologia: 

- variações relativas ao ponto de vista; 

- variações dependentes do gênero textual; 

- variações dependentes da natureza da aplicação; 

- variações diacrônicas. 

 As variações relativas ao ponto de vista são causadas pelo uso do mesmo termo 

por várias comunidades, mas exatamente com o mesmo significado. Esta variação está 

relacionada aos problemas de classificação dos conceitos (aos problemas da 

multidimensionalidade do termo). A multidimensionalidade afeta a relação gênero 

próximo/diferença específica. 

 As variações dependentes do gênero textual estão necessariamente 

correlacionadas com a variação dos gêneros textuais e com as variações estilísticas. 

 Quanto às variações relativas à natureza de aplicação, a autora declara que o uso e 

o controle da terminologia variam de acordo com a aplicação (tradução, documentação, 

produção de dicionários, por exemplo). As funções das terminologias, escolhas de termos, 

relações e suas representações podem estar ligadas a possíveis aplicações.  

 Por sua vez, as variações diacrônicas estão diretamente relacionadas com o 

conhecimento e sua possibilidade de evolução. E essa é uma característica marcante das 

linguagens de especialidade, estão em constante evolução, principalmente as linguagens das 

tecnologias que evoluem ao mesmo passo que a evolução das relativas tecnologias. “A 

evolução dos termos é fortemente dependente da evolução do contexto: é crucial antecipar a 

mudança dos elementos contextuais. (New needs, new methodes ...)” (CONDAMINES, 2010, 

p. 36). A autora se refere à evolução do contexto socio-histórico e da necessidade das 

terminologias acompanharem essa evolução. 

 O principal problema e desafio da variação diacrônica é como identificá-la e 

avaliá-la, no sentido de medir sua abrangência e grau de evolução. 

 Ao lado da sinonímia, há outros fenômenos relacionados, como a homonímia, a 

polissemia, a antonímia, que levantam questões semânticas a resolver. 

 Autores como Ullmann (1964) e Lyons (2009) acreditam na não existência de 

uma sinonímia absoluta. Mas tanto Ullmann quanto Lyons apontam sua probabilidade restrito 

a um vocabulário altamente especializado. Lyons diz que lexemas são completamente 
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sinônimos se, e somente se, tiverem o mesmo significado descritivo, expressivo e social. E 

serão sinônimos absolutos “se, e somente se, tiverem a mesma distribuição e forem 

completamente sinônimos em todos os seus significados e contextos de ocorrências” 

(LYONS, 2009, p. 112). 

 Outro viés importante, que tem chamado a atenção de alguns pesquisadores para 

observarem o fenômeno da sinonímia é a correferenciação, isto é, como recurso anafórico. A 

sinonímia referencial é chamada por Lyons (2009) como sinonímia descritiva ou cognitiva. A 

sinonímia faz parte da competência lexical e semântica do indivíduo.  

 É indiscutível que a sinonímia, relação que estabelece a aproximação entre duas 

ou mais palavras pelo sentido, é um fenômeno linguístico muito usado tanto no discurso oral 

quanto escrito como estratégia de reformulação, dando mais coesão e coerência ao discurso. 

 A sinonímia sempre foi um assunto indigesto em Terminologia, e embora a 

maioria dos estudiosos em Terminologia evite o assunto, ela se faz presente nas linguagens de 

especialidade. O próprio Wüster (1998) atestou sua existência, embora ele tenha feito um 

esforço para evitá-las na comunicação especializada. 

 Feitas essas considerações, apresentamos o modelo de variação proposto por 

Faulstich (2010) que adotamos para esta pesquisa. Em seu modelo, a autora divide as 

variantes em três tipos: concorrentes, coocorrentes e competitivas. A proposta de Faulstich 

situa os sinônimos como um tipo de variante, atendendo às posturas de muitos pesquisadores 

que preferem evitar os sinônimos em linguagem de especialidade, considerando-os como 

variantes. Pois, uma das maiores questões em Terminologia era como tratar a sinonímia e 

relacioná-la com a variação terminológica. 

 
                          Figura 2 - Constructo teórico da variação em Terminologia. 

 
                          Fonte: Faulstich (2010, p. 22). 
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 De acordo com Faulstich, 

 
As variantes concorrentes são aqueles que podem concorrer entre si, e permanecer, 

como tais, no estrato, ou podem concorrer para a mudança. Nessa condição, uma 

variante que concorre com outra ao mesmo tempo não ocupa o mesmo espaço, por 

causa da própria natureza da concorrência (FAULSTICH, 2010, p. 34). 

 

 As variantes concorrentes, chamadas por Faulstich de variantes formais, 

formalizam a variantes propriamente ditas, responsáveis pela mudança e renovação linguística 

nas linguagens de especialidade. Faulstich as subdivide em variantes terminológicas 

linguísticas e variantes terminológicas de registro. “As variantes terminológicas linguísticas 

são aquelas cujo fenômeno propriamente linguístico determina o processo de variação” 

(FAULSTICH, 2010, p. 34). 

 Segundo Faulstich, as variantes terminológicas linguísticas são: 

- fonológica 

- morfológica 

- sintática 

- lexical 

- gráfica 

 As variantes de registro são: 

- geográfica 

- de discurso 

- temporal 

 As variantes competitivas se caracterizam pela coexistência de duas ou mais 

formas devido a empréstimos de outras línguas.  Faulstich faz a seguinte consideração: 

 
As variantes competitivas são aqueles que relacionam significados entre itens 

lexicais de línguas diferentes [...]. Os empréstimos linguísticos são itens lexicais que 

se originam de língua estrangeira e, depois, no contexto social da língua recebedora, 

se tornam variantes porque provocam o surgimento de uma forma vernacular 

equivalente, por causa do ambiente linguístico estranho à sua permanência natural 

(FAULSTICH, p. 39). 

 

 De outro modo, para Faulstich (2010, p. 38), as variantes coocorrentes são aquelas 

que têm duas ou mais denominações para um mesmo referente. Elas têm a função de fazer 

progredir o discurso e organizam, na mensagem, a coesão textual. Se sua principal 

característica é fazer o discurso fluir, isso significa que essas variantes são usadas no mesmo 

nível discursivo. Entre essas variantes há compatibilidade semântica, uma vez que elas se 

equivalem no plano do conteúdo. Elas são representadas pelos sinônimos terminológicos. Nas 



 

 

89 

 

palavras de Faulstich, “elas formalizam a sinonímia terminológica”. “A sinonímia 

terminológica relaciona o sentido de dois ou mais termos com significados idênticos e podem 

coocorrer num mesmo contexto, sem que haja alteração no plano do conteúdo” 

(FAULSTICH, 2010, p. 38). 

 

 

 
  

 Se pensarmos nos gêneros textuais e nos discursos que organizam e demarcam 

esses gêneros (parte do pressuposto que o corpus usado para esta pesquisa pode ser ordenado 

levando-se em consideração os gêneros e os discursos que demarcam esses gêneros. Assim 

podemos identificar os discursos científico, técnico, acadêmico de vulgarização, altamente 

técnico, altamente científico) podemos observar que esse tipo de variante (sinônimos) 

ocorrem no mesmo discurso. Ou seja, aparecem em um mesmo nível discursivo. 

 De acordo com Faulstich:  

 

A sinonímia terminológica é um processo em que dois ou mais termos com relação 

de sentido idêntico podem coocorrer num mesmo contexto, sem que haja alteração 

no significado textual e discursivo. A sinonímia terminológica discursiva tem por 

função de produzir a coesão textual, além de ser um dos mecanismos de ampliação 

vocabular (FAULSTICH, 2010, p. 41). 

  

 Como as análises das novas tendências dos estudos terminológicos passaram a ser 

feitas a partir de textos das linguagens de especialidades, a sinonímia, embora ainda um pouco 

rejeitada na análise terminológica, passa a desempenhar uma função de destaque nessas 

pesquisas, pois, segundo Faulstich (2010, p. 40-41), “permite compreensão da língua e da 

linguagem em sua própria estrutura”. 

 Analisando o plano discursivo, se uma variante formal está presente em um plano 

discursivo, a outra não aparece. Mas por outro lado, as variantes coocorrentes estão presentes 
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no mesmo plano discursivo. E essa parece ser a natureza das variantes coocorrentes 

(sinônimos). 

 A sinonímia, de um ponto de vista comunicativo, é funcional e, contrariando o 

ideal da univocidade, não dificulta a comunicação, pois ela enriquece as áreas de 

conhecimento ao oferecer opções denominativas aos falantes/escritores dos discursos 

especializados. 

 Faulstich (2010) e Temmerman (2000) afirmam que a sinonímia, além de ser um 

fenômeno natural tanto em língua geral quanto em linguagem de especialidade, é funcional 

(indispensável) porque faz o discurso fluir, progredir, dando ao discurso maior organização e 

coesão. Isto significa que os sinônimos ocorrem no mesmo nível discursivo, e de acordo com 

o entendimento de Lyons (2009) e Ullmann (1964) quanto mais especializado é esse discurso 

maior a probabilidade de sua ocorrência.  Nesse sentido, foram essas considerações que 

levamos em conta em nossa pesquisa para diferenciar variantes de sinônimos. 

 

2.9 Estudos de Terminologia no Brasil 

 

 A ciência terminológica propicia ampla área de investigação que se desenvolve 

cada vez mais rápida, em comparação com as transformações da atividade humana, 

essencialmente nos campos da ciência, da tecnologia e da comunicação. E são com estas 

transformações que as áreas do conhecimento tornam-se cada vez mais especializadas. 

Andrade (1998) observa que no mundo moderno se evidencia a necessidade de emprego da 

terminologia nas relações, na transferência de informações e nas comunicações científicas, 

tecnológicas e profissionais. A linguagem especializada, fazendo uso da terminologia, 

constitui-se base para a estruturação do conhecimento, pela sistematização dos conceitos; 

desempenha papel de destaque como instrumento de comunicação entre especialistas e canal 

de transferência de tecnologia. 

 Deste modo, são muitas as áreas em que se deve considerar a importância do 

trabalho terminológico. No Brasil, muitos projetos de pesquisa são desenvolvidos nas grandes 

universidades brasileiras. Em algumas delas, as disciplinas Terminologia/Lexicologia 

constam no currículo de graduação como disciplinas obrigatórias (PONTES, 1997). Somado a 

isso, já se observa a importância desse estudo, pelo número notável de produções, como teses, 

dissertações e muitos outros trabalhos que tratam das linguagens de especialidade. Dentre 

esses trabalhos citemos alguns como: Glossário de termos neológicos da Economia (ALVES, 

1998b); Terminologia do turismo no português do Brasil: pesquisa dos usos terminológicos 
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do turismo na cidade do Recife (CARVALHO, 1996); A definição terminológica do 

dicionário TERMISUL: expressão Linguística de relações conceptuais complexas 

(FINATTO, 1998); Glossário da terminologia do caju: aspectos metodológicos (PONTES, 

1996). 

 No Brasil, no início dos anos 1980, poder-se-ia falar de um eixo geográfico bem 

definido de estudos terminológicos, cujos polos compreendiam Brasília, São Paulo (capital) e 

Rio de Janeiro.  

   Em Brasília existe o Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos (Lexterm) – 

UNB (voltado à produção de Glossários). O Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos - 

Centro Lexterm - do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP), da 

Universidade de Brasília, é um organismo dedicado à pesquisa científica e técnica e à 

formação de pós-graduados. É coordenado pela Profa. Dra. Enilde Faulstich. A meta do 

Centro Lexterm é o desenvolvimento de novas ideias e a difusão desses conhecimentos na 

Língua Portuguesa, e em outras línguas, nas áreas de Lexicologia, de Lexicografia, 

Terminologia, Variação Lexical e Terminológica, Engenharia Linguística e automação de 

dados,  numa perspectiva de Política de difusão de línguas.  

Dentre seus objetivos podemos destacar: o desenvolvimento de pesquisas de 

léxico e terminologia, com base em corpora; a aplicação de métodos eficazes para os fins de: 

i) redação de repertórios lexicográficos e terminológicos, tais como, dicionários, glossários, 

vocabulários; ii) ensino do vocabulário de corpora textuais das obras especializadas dos 

diversos ramos da ciência e da tecnologia; iii) descrição do português como língua segunda ao 

lado das outras línguas para fins de difusão; o desenvolvimento de pesquisas sobre o estatuto 

político das línguas, para ampliar conhecimentos relacionados com: i) definição do espaço da 

língua portuguesa no cenário internacional; ii) análise da difusão das línguas neolatinas no 

mundo; iii) estruturação de quadros político-linguísticos para difusão do português sul-

americano nos países do Mercosul; na formação de pesquisadores i) pela sistemática do 

trabalho de investigação em documentação apropriada; ii) pela integração a equipes de 

pesquisa. 

  A Linha de Pesquisa Léxico e Terminologia, inscrita no Programa de Pós-

Graduação em Linguística, segue uma abordagem funcionalista nas pesquisas do léxico, da 

terminologia e da variação em terminologia; também tem em vista estudos cognitivistas. No 

âmbito desse centro de pesquisa, são desenvolvidas dissertações, teses e monografias de 

iniciação científica. Vários artigos também foram desenvolvidos no âmbito do Lexterm e 

estão publicados em revistas nacionais e internacionais. As pesquisas desenvolvidas no 
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Centro Lexterm estão inscritas em três linhas de pesquisa: 1. Léxico e Terminologia; 2. 

Política Linguística; 3. Léxico comum e léxico de especialidade de Língua de Sinais 

Brasileira (LSB ou LIBRAS). 

  A cada uma das linhas, relacionam-se os projetos de pesquisa em 

desenvolvimento: 1.1. Estudos de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, 1.2 

Socioterminologia. Termo e variação; 2.1. Política linguística em correlação com a História 

da Língua Portuguesa; 3.1 Descrição do léxico da Língua de Sinais Brasileira- LSB (L1) 

mediante o contato com o Português (L2), 3.2 Projeto de pesquisa e de extensão 

interinstitucional Português como Segunda Língua (PSL) - Língua de Sinais Brasileira (LSB): 

elaboração de material didático, como glossários e manuais de gramática. 

 Em São Paulo, a terminologia é desenvolvida na Universidade de São Paulo 

(USP). Esta Universidade veio, já em 1992, a constituir o CITRAT – Centro 

Interdepartamental de Tradução e Terminologia. (Atuações de destaque para as professoras 

Maria Aparecida Barbosa e Ieda Maria Alves - seus trabalhos são basilares no impulso aos 

estudos terminológicos, incluindo a interface terminologia/neologia). 

 Integram o CITRAT os Departamentos da Faculdade de Letras, a saber: Letras 

Clássicas e Vernáculas, Letras Modernas, Letras Orientais, Linguística e Teoria Literária e 

Literatura Comparada. Atualmente, o CITRAT tem como metas: a constituição de um serviço 

de documentação relativo às atividades científicas, culturais e profissionais da tradução e da 

terminologia do país; o levantamento e constituição de acervo de textos científicos e culturais 

brasileiros traduzidos para idiomas estrangeiros; a investigação de métodos e tecnologias 

apropriadas para a condução de trabalhos de tradução e terminologia; organização de bancos 

de dados terminológicos mono, bi e multilíngues; a divulgação de suas atividades, mediante 

publicações e cursos e a organização e administração de uma área de concentração 

interdepartamental em Estudos Tradutológicos.  O CITRAT também desenvolve projetos de 

pesquisa (iniciação científica, pós-graduação), tem coparticipação na organização de 

congressos e eventos no país, é membro da RITerm (Rede Ibero-Americana de 

Terminologia). 

 No Rio de Janeiro, tem-se a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUCRJ) – estudos voltados para a interface Terminolgia/tradução. 

 Podemos dizer que esse triângulo geográfico corresponde ao núcleo fundador da 

Terminologia no Brasil, ao qual, ainda no início dos anos 1980, veio agregar-se um novo polo 

impulsionador de práticas e estudos na área: Rio Grande do Sul e Pernambuco.  



 

 

93 

 

 No Rio Grande do Sul, o Projeto TERMISUL, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, com produção de glossários e dicionários especializados bilíngues (português-

espanhol) - intercomunicação nos países integrantes do MERCOSUL. 

 Em Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pesquisas sobre 

formações neológicas do português contemporâneo (CARVALHO, 1998). 

 

Figura 3 - Configuração dos estudos terminológicos no Brasil nos anos de 

1980. 

 
Fonte: Adaptada de Almeida (2009). Nos anos de 1980, apenas cinco 

centros se destacavam nos estudos terminológicos: Pernambuco, Brasília, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Esses centros foram os 

grandes precursores da Terminologia no Brasil. 

 

 

 Nesse contexto, podemos já observar que as distintas feições e interesses 

diversificados das primeiras iniciativas terminológicas no Brasil refletem também a 

diversidade de projetos realizados pela área em nosso meio. 

 De igual modo, identifica-se a crença na monorreferencialidade e no 

funcionamento homonímico do léxico especializado. Seguindo essa visão predominante, 

importa destacar que as universidades brasileiras desempenharam, desde o início, um 

importante papel no avanço da área, em particular, o nível de pós-graduação. 
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 Este espaço - o das universidades - e o estudo da terminologia à luz da Linguística 

são os dois componentes essenciais do desenvolvimento da pesquisa terminológica no Brasil, 

contribuindo para superar o enfoque mais prescritivo da terminologia. 

 A pesquisa terminológica desenvolve-se nas universidades brasileiras, em 

particular, naqueles cursos em que já havia estudos de Lexicologia e Lexicografia. Nessa 

correlação de áreas, a Terminologia fixa-se como um ramo de conhecimento que integra as 

ciências do léxico. Para tanto, foi também de fundamental importância a proposição do Grupo 

de Trabalho (GT) Lexicologia e Lexicografia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Letras e Linguística (ANPPOLL) fundado em 1986. Este GT propôs a inclusão 

da Terminologia em sua denominação, no ano de 1988, “mostrando que, para seus membros, 

a terminologia já constituía um objeto de estudo” (ALVES, 1998, p. 8). 

 Junto com a ANPOLL, sem dúvida, as instituições universitárias são responsáveis 

pelo avanço qualitativo e quantitativo das pesquisas sobre os objetos terminológicos, 

especialmente aquelas universidades que contavam ou passaram a contar com Programas de 

Pós-Graduação, onde se realizam Mestrados e Doutorados. Em tais Programas, são realizados 

estudos sobre os termos, fraseologias, definições terminológicas, neologismos, textos 

especializados. 

 Nesse contexto de Pós-Graduação, multiplicaram-se as universidades que hoje 

fazem terminologia em nível de Mestrado e/ou Doutorado. Assim, além das universidades 

acima citadas, passam a desenvolver estudos de terminologia a: Universidade Estadual de São 

Paulo (UNESP) - Araraquara e São José do Rio Preto, Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Federal de São Carlos, Universidade 

Federal de Uberlândia - em Minas Gerais, Universidade Federal do Pará (UFPA).  
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                      Figura 4 - Configuração dos estudos terminológicos no Brasil em 2006. 

 
Fonte: Almeida (2009). De 1980 a 2006 houve um avanço no número de 

instituições que desenvolvem pesquisa em Terminologia, Graças ao empenho do 

GT da ANPOLL em incluir esta área em seu campo de pesquisa, a Terminologia 

caiu no gosto das universidades brasileiras. 

  

 Com isto, o mapa terminológico cresceu significativamente nos últimos anos no 

Brasil. Em realidade, há diversos grupos que foram se consolidando, entre os quais podemos 

mencionar alguns que integram o Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho 

Nacional de Pesquisa Científica e desenvolvimento Tecnológico (CNPq), a saber: 

Universidade Estadual do Ceará, grupo: Tradução, Lexicologia e Processamento da 

Linguagem, coordenador: Antônio Luciano Pontes; Universidade Estadual de Londrina, 

grupo: Grupo de Estudos Terminológicos, coordenadora: Leonilde Favoreto de Mello; 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), grupo: Tradução, Linguística Computacional, 

Estudos do léxico e dos dicionários, coordenadora: Lídia Almeida Barros; Universidade de 

Brasília (UnB), grupo: Léxico e Terminologia, coordenadora: Enilde Leite de Jesus Faulstich; 

Universidade Federal de Goiás (UFG), grupo: Léxico-Gramática e terminologia, 

coordenador: Oto Araújo Vale; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), grupo: 

TERMISUL, coordenadora: Maria da Graça Krieger; Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR), grupo: Grupo de Estudos e Pesquisas em Terminologia, coordenadora: Gladis 

Maria de Barcellos Almeida; Universidade de São Paulo, grupo: Lexicologia, Lexicografia, 

Terminologia, Terminografia, coordenadora: Maria Aparecida Barbosa; grupo: Observatório 
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de Neologismos Científicos e Técnicos do Português  Contemporâneo, coordenadora: Ieda 

Maria Alves. 

 Hoje, o mapa dos estudos terminológicos no Brasil é bem diversificado e já são 

muitos os grupos que se dedicam a investigar as mais variadas questões relacionadas à 

Terminologia. 

 

  Figura 5 - Configuração dos estudos terminológicos no Brasil na atualidade. 

 
Fonte: Almeida (2009). A atual configuração dos estudos 

terminológicos no Brasil demonstram que já são muitos os centros que 

adotaram essa ciência em seus cursos, principalmente na pós-graduação. 

São Paulo e Rio grande do Sul são os Estados com maior número de 

universidades que que desenvolvem pesquisa em Terminologia. 

 

 Como resultado muitas pesquisas foram desenvolvidas e já são muitos temas de 

interesse da terminologia, desenvolvidos em dissertações e teses, tais como: 

-Estratégias tradutórias em tratados internacionais franco-brasileiros: 

terminologia jurídica dos tratados; 

- A prefixação no vocabulário técnico-científico: um estudo semântico; 

- Uma perspectiva léxico-funcional de cristalização e variação nos 

fraseologismos verbais. A linguagem de especialidade de 

‘Economia/negócios/finanças’; 

- A terminologia do caju; 

- A terminologia da cerâmica; 

- Análise da formação de Unidades Terminológicas Complexas; 
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- A fraseologia no gênero contrato juridico-financeiro;  

- Bases para um glossário dos termos da cana-de-açúcar; 

- Os termos da Linguística da Enunciação; 

- O léxico da indústria moveleira;  

- A extração automática de termos;  

- A elaboração colaborativa de terminologias para intercâmbio e difusão de 

conhecimento especializado. 

 No Estado do Pará, o grupo de pesquisa Geo-sociolinguística e Socioterminologia 

no Brasil (GeoLinTerm), da Universidade Federal do Pará,  coordenado pelo Prof. Dr. 

Abdelhak Razky, vem elaborando uma série de dicionários e glossários terminológicos. 

Entres estes, podemos destacar os trabalhos de Quaresma (2012) - Glossário 

Socioterminológico da Carpintaria Naval; Costa (2012) - Glossário da Cerâmica Artesanal 

do Distrito de Icoaraci-Belém-Pa; Borges (2011) - Os Termos da Meliponicultura: uma 

abordagem Socioterminológica; Oliveira (2011) - Terminologia do Corte Bovino; Rodrigues 

(2010) - Glossário Sociolterminológico da Cultura da Farinha; Costa (2009) - Glossário 

Socioterminológico da Cultura do Cacau em Medicilândia-Pa; Martins (2007) - Glossário da 

Indústria do Alumínio: uma abordagem Socioterminológica; Santos (2006) - Glossário 

Socioterminológico do Sairé; Carvalho (2006) - Glossário Semi-sistemático da Terminologia 

do Pescado em Santarém; Velasco (2004) - Terminologia da Pesca em Souré-Marajó: uma 

Perspectiva Socioterminológica; Vasconcelos (2001) - Socioterminologia: O Léxico do 

Caranguejo em Bragança. 

 Um aspecto a ser observado no conjunto das pesquisas terminológicas no Brasil é 

o traço comum que as reúne, a de adotarem uma visão linguística, alinhado seja com a Teoria 

Comunicativa da Terminologia, seja com a Socioterminologia. Isto caracteriza a produção do 

país, independente da diversidade de temas e propósitos específicos de cada trabalho. É um 

posicionamento diante do léxico especializado que tem predominado, a partir de 1995, em que 

é possível notar um redirecionamento às “novas” teorias, as quais muito contribuíram para a 

elaboração de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado. 

 Algumas problemáticas são predominantes, destacando-se: a variação, a 

constituição e funcionamento dos termos, suas formações neológicas e a terminografia. A 

estes eixos, podem-se agregar novos enfoques produtivos, vinculados à definição 

terminológica, às fraseologias, ao texto especializado, bem como ao reconhecimento 

informatizado dos termos. A pesquisa terminológica da atualidade comporta, além de 

pesquisar as denominações, a atribuição de definições, a representação de resultados em 
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forma de textos especializados formalmente estruturado: os glossários, os dicionários, os 

bancos de dados. 

 A amplitude dos objetos de estudos terminológicos está contribuindo para a 

completude e a fixação do universo de investigação da terminologia em nosso meio. No 

entanto, tão importante quanto a abrangência temática, é o aprofundamento e complexidade 

dos estudos realizados e em desenvolvimento, aspectos significantes de um reconhecimento 

crescente de que esta área integra o campo das ciências da linguagem no Brasil. Por isso, 

entende-se que as diferentes feições do léxico especializado, suas formas de funcionamento, 

seus contextos de ocorrência, junto a seus objetos correlatos, ajudam a compreender 

fenômenos da língua e da linguagem, indispensáveis à produção do conhecimento 

especializado e à comunicação humana. 
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3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA E A METODOLOGIA 

 

 No quadro da descrição terminológica, conhecer e delimitar a área de 

conhecimento a ser investigada e definir seus domínios fornece ao pesquisador os critérios na 

recolha de dados, nas definições e, principalmente, na seleção das partes essenciais que 

constituem a microestrutura do dicionário. 

  Para facilitar o entendimento da presente proposta, dividimos esta seção em duas 

partes. Na primeira, tratamos do percurso de cada estágio do ciclo da produção do alumínio 

no Brasil e na Amazônia e da consolidação e expansão das indústrias pioneiras nesse ramo. 

Traçamos um breve histórico das três empresas envolvidas na pesquisa: Mineração Rio do 

Norte S.A. (MRN), Hydro ALUNORTE e Alumínio Brasileiro S.A. (ALBRAS): estrutura, 

matéria-prima e produtos. Na segunda parte, apresentamos a metodologia, na qual 

focalizamos a metodologia geral do trabalho terminológico, delimitação das áreas 

pesquisadas, a coleta e tratamento de dados, o estabelecimento do corpus, a organização 

digital dos dados e, por último, o teste de fiabilidade. 

 

3.1 Contexto da Pesquisa e Delimitação da Área 

 

3.1.1 O ciclo de produção do alumínio no Brasil  

 

 As primeiras indústrias brasileiras a investirem no ramo do alumínio surgiram em 

São Paulo, nos anos 40. 

 Em 1945, o Brasil processou as primeiras toneladas de alumínio primário, 

atingindo uma progressiva escala de desenvolvimento industrial que mais tarde o elevaria da 

condição de grande importador de alumina.  

 Em 1947, a entrada em cena da Aluminium Limites of Canada (ALCAN) – uma 

das maiores produtoras mundiais de alumínio - representou um divisor de águas na história da 

metalurgia nacional. 

 A partir de Em 1950, a ALCAN assume o controle da Elquisa (Eletro Química 

Brasileira S.A.), uma indústria nacional de médio porte que passou a controlar três usinas 

hidrelétricas particulares; as fábricas de alumina com capacidade nominal de 5 mil toneladas 

por ano; as reduções eletrolíticas que produziam 2,5 toneladas de alumínio por ano e fábrica 

de ferros-liga com capacidade para 10 mil toneladas por ano.  
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 Em 1951 a ALCAN retoma a mineração da bauxita no país, quase à época de 

outros polos produtores como a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que quatro anos 

mais tarde começaria a produzir alumínio em Mairinque (SP), atingindo uma produção de 15 

mil toneladas por ano, números superiores aos da Elquisa.  

 No inicio da década de 1960, a Alumina Company of América (ALCOA) – 

empresa norte-americana, líder mundial do setor – comprou a Companhia Geral de Minas, 

proprietária de jazidas de bauxita em Poços de Caldas (MG). E criou a Companhia Mineira de 

Alumínio (ALCOMINAS). O auge de sua expansão foi a instalação do novo complexo 

industrial em Poços de Caldas, planejado para produzir 60 mil toneladas de alumina e 25 mil 

toneladas de metal por ano (ABAL, 2000). 

 Os investimentos na produção de bauxita foram baixos até o final da década de 

60, pois as reservas brasileiras não eram tão profícuas como as do ano de 1967, época da 

descoberta de grandes reservas de minério do alumínio em Trombetas (PA). Esse achado 

marcou o início da mineração em grande escala, com projeção ao mercado mundial do 

minério que, desde 1979, não assistia a uma participação expressiva do Brasil. 

 Com a descoberta das jazidas de bauxita entre os rios Trombetas e Tapajós (PA), 

a ALCAN criou em 1967 a Mineração Rio do Norte S.A. (MRN) e obteve a primeira 

autorização concedida pelo Governo para pesquisas de bauxita naquela região.  

 Essas pesquisas possibilitaram a descoberta de uma reserva de 500 milhões de 

toneladas do minério com qualidade comercial para exportação e revelaram a intenção da 

ALCAN de exportar a bauxita para o Canadá por meio da subsidiária MRN. Nascia, assim, o 

Porto Trombetas, um projeto com custo estimado em US$ 42,6 milhões.  

 A experiência em Trombetas e a descoberta, em 1970, de jazidas ainda mais ricas 

em Paragominas, no sudeste do Pará, levaram o Governo a estudar a implantação de um 

complexo de industrialização de bauxita amazônica, cuja direção seria entregue à Vale, nada 

menos do que a maior produtora de minério de ferro do mundo. Em junho de 1973, a convite 

do governo brasileiro, uma missão de técnicos e produtores de alumínio primário do Japão 

visitou as jazidas de Trombetas e as instalações da Vale, o que resultou na criação de um 

consórcio voltado à formação de uma empresa de mineração de bauxita e produção de 

alumínio primário no Norte do Brasil (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 1986). 

 Em 1978 foi firmado o acordo que estipulava as condições para o estudo de 

viabilidade do projeto entre a Vale (então estatal brasileira) e a Ligth Metal Smelters 

Association (LMSA), uma associação de cinco empresas japonesas: a Nippon Ligth Metal, a 

Mitsui Aluminium, a Sumitamo, Showa Denko e a Mitsubishi, que mais tarde se tornaria a 
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Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd (NAAC). O Projeto Alumínio Brasileiro S.A. 

(ALBRAS), uma das empresas alvo desta pesquisa terminológica como polo desenvolvedor 

da atividade profissional enfocada em nossa proposta, é uma subsidiária dessas 

multinacionais. Em seu planejamento está a previsão de produzir 640 mil toneladas de metal 

por ano. 

 A esses acontecimentos que pontuam a consolidação da industrialização do 

alumínio no Brasil, acrescente-se a construção da Usina de Tucuruí (PA) em 1984, que se 

constitui uma verdadeira operação comercial com vistas a suprir a demanda energética da 

região amazônica e favorecer a mineração no Norte.  

 Um ano depois do acionamento das turbinas de Tucuruí, a Alumínio Brasileiro 

S.A. (ALBRAS) começa a operar no município de Barcarena (PA), contando com o 

suprimento em alumina da Alumina do Norte do Brasil S.A. (ALUNORTE)
35

, que desde 1955 

havia se instalado nesse município para processar a matéria-prima de Trombetas. Em 1997, a 

ALBRAS atingiu a capacidade máxima de 1,1 milhão de tonelada e a autossuficiência em 

matéria-prima (TEIXEIRA, 2008). 

 Dessa forma, o Brasil passou da condição de importador de alumínio primário a 

grande exportador de metal. 

 

3.1.2 As empresas pesquisadas  

  

 A obtenção do alumínio é realizada a partir de três etapas principais: mineração, 

refinaria e redução. A mineração consiste na extração do minério de alumínio (bauxita) da 

crosta terrestre, a refinaria (processo de Bayer) corresponde à transformação da bauxita em 

oxido de alumínio (alumina), e a ultima etapa, redução ou processo de Hall-Heroult, baseia-se 

na obtenção do alumínio a partir da alumina por via eletrolítica. 

 A tese Terminologia do Ciclo de Produção do Alumínio: bauxita, alumina e 

alumínio, enquadra-se na acepção da pesquisa temática e surge do interesse de se pesquisar, 

conhecer, entender e organizar a linguagem especializada do domínio dessas três atividades 

relacionadas ao ciclo de produção do alumínio: mineração da bauxita, refino de alumina e 

produção de alumínio primário.  

 A cadeia do Norte do Brasil é constituída pelas seguintes empresas: Mineração 

Rio do Norte (MRN), que produz 60% da bauxita metalúrgica do Brasil; Hydro ALUNORTE, 

                                                 
35

 Desde 2010 a empresa Alumina Norte do Brasil S.A (ALUNORTE) passou a se chamar Hydro ALUNORTE. 
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que produz 68,4% da alumina do país; Alumínio Brasileiro S.A. - ALBRAS, que responde 

por 29,6% do alumínio nacional. 

 

3.1.2.1 A mineração rio do norte (MRN) 

 

.  O Brasil está entre os primeiros países em reserva de bauxita do planeta. Temos 

no país a terceira maior reserva de bauxita do mundo, localizada na região amazônica, na 

região do Porto Trombetas. Perdemos apenas para Austrália e Guiné. A história da bauxita 

brasileira na Amazônia teve início em meados da década de 1960, a partir da descoberta das 

primeiras ocorrências. Até a constituição da Mineração Rio do Norte (MRN), há um longo 

caminho permeado de desafios, que vai desde os trabalhos de reconhecimento geológico até a 

abertura do primeiro platô (SIQUEIRA, 2002).  

 A Mineração Rio do Norte ocupa um dos eixos principais da cadeia do alumínio 

no Pará, como fornecedora de matéria-prima para a produção desse metal. A Empresa possui 

a infraestrutura e a capacidade de produção necessárias ao atendimento dos mercados local e 

internacional. 

 Criada em 1967, a Mineração rio do Norte S.A. está situada na margem direita do 

Rio Trombetas, na localidade denominada Porto Trombetas, município de Oriximiná-PA, a 

880 quilômetros, em linha reta, de Belém.  

 

           Figura 6 – Localização da MRN – Porto Trombetas. 

 
                                       Fonte: MRN (2009) 
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 O projeto da MRN foi implantado no período de 1974 a 1979, ou seja, em seis 

anos, pela estatal CVRD (41%), tendo a ALCAN ainda como sócia secundária (19%) e a 

CBA como sócia nacional (10%), além de outras seis empresas sócias estrangeiras 

consumidoras (5% cada), que garantiram mercado para o minério com contratos que 

possibilitaram obter o necessário financiamento. O investimento foi de US$ 390 milhões, 

correspondendo a um total de US$ 114,7 por tonelada de capacidade (MACHADO, 2007). 

 Desse modo, em 1974, iniciaram-se as obras de implantação da MRN (construção 

da estrada de ferro de apenas 30 quilômetros, que transportaria o minério da mina para o Porto 

Trombetas, um porto fluvial especializado em granéis sólidos minerais, com calado suficiente 

para receber navios de até 60 mil toneladas) e a construção de sua vila residencial company-

town, na margem direita do mesmo rio, nas adjacências do terminal de embarque do minério a 

80 km da cidade de Oriximiná. A viabilização do Projeto Trombetas, de sua company-town e 

dos projetos associados tem levado a transformações significativas na estrutura socioespacial 

anteriormente vigente das áreas geográficas de suas atuações. 

 

                         Imagem 1 – Área do Projeto Trombetas. 

 
          Fonte: MRN (2004b) 

 

 A operação comercial da empresa foi iniciada em agosto de 1979, com o primeiro 

embarque de bauxita seca para o Canadá, mas somente depois de quatro anos, em 1983, 

começou a apresentar lucro financeiro. A MRN exportou de 1980 a 2003 US$ 3,94 bilhões 

resultantes da venda de 177,1 milhões de toneladas de bauxita com um preço médio de US$ 
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25, 32, gerando um lucro total de US$ 6,21 por tonelada. O nível nominal de capacidade do 

projeto de mineração da ALCAN e de execução da CVRD foi de 3,4 Mil toneladas por ano 

(Mtpa) (SIQUEIRA, 2002). 

 A empresa constitui um dos primeiros projetos industriais da Amazônia e faz 

parte do grande complexo mineral que coloca o Pará entre os grandes estados produtores de 

minério. Hoje, a Mineração Rio do Norte é a maior produtora de bauxita com uma capacidade 

nominal da planta de beneficiamento de cerca de 25 Mtpa, operando a mina no município de 

Oriximiná no Pará (BRASIL, 2009a). É uma empresa associada de capital nacional com 1.320 

empregados. 

 A MRN opera com a seguinte estrutura organizacional: 

 
            Figura 7 – Organograma da MRN. 

 
           Fonte: MRN (2002c) 

 

 Além da MRN, integram o complexo mineral paraense: a Hydro ALUNORTE, 

com sede em Barcarena; a ALBRAS - Alumínio Brasileiro S.A, produtora de alumínio 

primário, também localizada em Barcarena; a Hydro Paragominas, produtora de bauxita no 

sudeste do Pará e a ALCOA, outra produtora de bauxita, com sede em Juruti. 

 Atualmente, a MRN é uma sociedade anônima de capital fechado, composta por 

oito empresas acionistas.  
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                       Gráfico 1 – Composição acionária da MRN. 

 
                      Fonte: http://www.mrn.com.br 

 

 A Vale, na cadeia do alumínio, atua na mineração como parte da Mineração Rio 

do Norte na “Mina de Oriximiná” (MRN), e na “Mina de Paragominas” (VALE); na produção 

de alumina na Alumina do Norte do Brasil (agora Hydro ALUNORTE); na produção de 

alumínio na Alumínio Brasileiro S.A.(ALBRAS), na VALESUL e na Cia. de Alumina do 

Pará (CAP) ( em implantação). 

 O processo de produção de bauxita funciona na seguinte sequência: supressão 

vegetal, decapeamento, britagem, transporte ferroviário, carregamento e descarregamento do 

minério, lavagem e tratamento de resíduos, controle de qualidade em laboratório, secagem e 

estocagem da bauxita e carregamento dos navios. 

 As operações em Porto Trombetas consiste na extração do minério, 

beneficiamento, transporte ferroviário, secagem e embarque de navios. 

 A capacidade inicial de produção de bauxita da empresa foi de 3,35 milhões de 

toneladas anuais. Ao longo da operação da empresa, esta capacidade expandiu-se 

gradativamente, em função do aumento da demanda de mercado e da grande aceitação da 

bauxita produzida pela Mineração Rio do Norte nas refinarias de todo o mundo. Atualmente, 

a MRN tem uma capacidade de produção instalada de 18,1 milhões de toneladas ao ano - uma 

das maiores instalações do mundo. 

 Estão em operação hoje as minas Saracá V, Saracá W e Bela Cruz. Nelas, o 

minério encontra-se a uma profundidade média de 8m, coberto por uma vegetação densa e 

uma camada estéril composta de solo orgânico, argila, bauxita nodular e laterita ferruginosa. 

http://www.mrn.com.br/
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 Para ser lavrada, a bauxita tem que ser decapeada. Esta operação se faz de forma 

sequencial, em faixas regulares, onde o estéril de cobertura escavado é depositado na faixa 

adjacente, na qual o minério fora anteriormente lavrado. 

 Da lavra, o minério escavado é transportado por caminhões rodoviários até as 

instalações de britagem, onde é reduzido a uma granulometria de até três polegadas. De lá, ele 

segue através de correias transportadoras para as instalações de lavagem, ciclonagem e 

filtragem. 

 Do processo de beneficiamento, resulta aproximadamente 25% de massa sólida 

como rejeito de bauxita, que é depositada nos reservatórios construídos em áreas já 

mineradas, no platô Saracá. 

 Depois de beneficiado, o minério é transportado da área da Mina até o Porto, ao 

longo de uma ferrovia de 30 km. Nesta operação, são utilizados trens, cada um deles com 46 

vagões. 

 Como a bauxita pode ser comercializada tanto úmida quanto seca, na área do 

Porto, o minério pode ter dois destinos antes de embarcar em navios: ou alimenta os três 

fornos secadores ou segue úmido para o pátio de estocagem. 

 O porto tem calado para receber navios com capacidade aproximada de 60 mil 

toneladas. 

 
                     Figura 8 – Fluxo de produção da bauxita. 

 
      Fonte: MRN (2004a) 
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 A bauxita produzida pela Mineração Rio do Norte é transportada por 1.000 km, ao 

longo dos rios Trombetas e Amazonas, e desembarcada no porto de Vila do Conde, de onde é 

conduzida até a Hydro ALUNORTE. 

 Essa bauxita é destinada, em grande parte, ao suprimento do mercado interno. No 

Brasil, atende as refinarias Hydro ALUNORTE (PA) e ALUMAR (MA) e fora do país os 

mercados dos Estados Unidos, Canadá, Europa, China e América do Sul.  

  Em 2013, a empresa produziu 17,27 milhões de toneladas de bauxita. Do total de 

vendas, 52% foram destinadas ao mercado interno e 48% ao externo.  

 

3.1.2.2 Hydro ALUNORTE
36

 

 

 Devido à grande capacidade de produção da MRN (reservas para mais de 100 

anos) e do aumento da procura e uso do alumínio em diversos setores industriais, bem como 

da disponibilidade de energia elétrica proveniente da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, o 

governo brasileiro decidiu implantar o ciclo do alumínio na área industrial de Barcarena, no 

estado do Pará, onde foram implantadas as indústrias ALBRAS e ALUNORTE. 

 O Brasil é o 3º maior produtor de bauxita, e o Estado do Pará contribui 

consideravelmente pra esse ranking. A bauxita extraída pela Mineração Rio do Norte, em 

Oriximiná, e pela Mineração Paragominas, em Paragominas, é beneficiada em Barcarena, na 

Hydro ALUNORTE, considerada a maior fábrica de beneficiamento de alumina do mundo. 

 Em 1978, um acordo entre os governos do Brasil e do Japão, que contou com a 

participação da VALE
37

, criou a empresa ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A, 

idealizada para integrar a cadeia produtiva do alumínio no Pará. Construída estrategicamente 

em Barcarena, município situado a 40 quilômetros, em linha reta, de Belém (PA), a 

ALUNORTE iniciou suas operações em julho de 1995. 

 Em 2000, iniciou-se o primeiro projeto de expansão da refinaria, que foi 

concluído em 2003. Com a ampliação, a capacidade produtiva passou de 1,6 para 2,5 milhões 

                                                 
36

 A Vale realizou a transferência de todas as suas participações na área do alumínio: Alumínio Brasileiro 

(ALBRAS), Alumina do Norte do Brasil (ALUNORTE) e Companhia de Alumina do Pará (CAP) para a 

Norsk Hydro. De acordo com os termos do acordo, a Vale, através de suas subsidiárias integrais, transferiu 

para a Hydro 51% do capital total da ALBRAS; 57% do capital total da ALUNORTE; 61% do capital total 

da CAP. 
37

 Em novembro de 2007, a Companhia Vale do Rio Doce passou a ter um só nome: Vale. A Vale é uma 

mineradora pioneira que transforma recursos minerais em ingredientes essenciais para o dia a dia. É uma 

empresa global sediada no Brasil com mais de 60 mil empregados. A Vale pesquisa, produz e comercializa 

minério de ferro e pelotas, níquel, concentrado de cobre, carvão, bauxita, alumina, alumínio, potássio, 

caulim, manganês, ferro-liga, cobalto, metais do grupo platino e metais preciosos. 
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de toneladas de alumina por ano. Com esse salto na produção, a empresa ganhou destaque no 

cenário internacional e passou a figurar como a maior refinaria da América Latina e a quarta 

do mundo. Nesse mesmo ano, iniciou-se a segunda expansão que terminou no primeiro 

semestre de 2006. Esta nova expansão levou a ALUNORTE a produzir 4,4 milhões de 

toneladas. Também em 2006, a terceira expansão foi iniciada. Inaugurada em 2008, essa 

expansão faz a ALUNORTE operar com sete linhas de produção, aumentando sua capacidade 

de produção para 6,3 milhões de toneladas por ano. Com isso, a ALUNORTE foi consolidada 

como a maior refinaria de alumina do mundo, passando a responder por 7% de toda a 

produção mundial de alumina. 

    A Hydro ALUNORTE recebe essa bauxita de duas fontes. Como dissemos, 

recebe bauxita da Mineração Rio do Norte (MRN), de onde é transportada até o porto de Vila 

do Conde, em Barcarena, por navios ao longo dos rios Trombetas e Amazonas. A outra mina 

que abastece a ALUNORTE está localizada na cidade de Paragominas (PA), de onde a 

bauxita segue por um mineroduto de 244 km de extensão.  

 O destino da alumina produzida pela Hydro ALUNORTE no Brasil é a Alumínio 

Brasileiro S.A. (ALBRAS), localizada na cidade de Barcarena (PA), e a VALESUL, no Rio 

de Janeiro (RJ), que utilizam esse produto na fabricação de alumínio primário. A alumina 

excedente é exportada, pelo porto de Vila do Conde, para os mercados da América do Norte, 

Europa e Ásia. 

 A estrutura organizacional da Hydro ALUNORTE é composta por nove 

gerências: áreas vermelha, branca, do porto, de manutenção, técnica, de engenharia, de RH, 

de utilidades e de controle e de tecnologia. Há também uma gerência dos Sistemas  

Integrados, que é responsável pelas Secretarias de Meio Ambiente, de Responsabilidade 

Social Corporativa, de Qualidade, Segurança e Saúde, e de Padronização. As áreas da 

empresa são organizadas em divisões. Em relação à hierarquia dos cargos, há o diretor, 

seguido pelo gerente de área e pelo gerente de divisão. Em seguida está a chamada gerência 

operacional, composta pelos até então chamados supervisores, que, em geral, trabalham em 

regime de turno e aos quais os operadores se reportam, quando necessário. A Hydro 

ALUNORTE é composta por 3.534 empregados, entre próprios e contratados. A estrutura 

organizacional da empresa está ilustrada no organograma abaixo. 
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          Figura 9 – Organograma da Hydro ALUNORTE. 

 
          Fonte: ALUNORTE (2009b) 

 

 Existem cinco principais fases da produção de alumina, desde a entrada do 

minério até a saída do produto final: moagem, digestão, filtração/evaporação, precipitação e 

calcinação. 

  

 Figura 10 – Diagrama do processo de produção de alumina (área 

vermelha). 

 
                                   Fonte: Santos (2010?) 

 

 Na fábrica, a primeira etapa do processo é a moagem, na qual a bauxita é triturada 

e moída. No processo seguinte, a digestão, a alumina é dissolvida em soda cáustica e 

transformada em um líquido chamado licor rico. A terceira etapa do processo é a filtração/ 

decantação, onde o licor é separado dos resíduos da bauxita – chamados de lama vermelha. O 

licor rico é enviado então para os precipitadores, onde começa a se cristalizar, formando, 
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assim, o hidrato de alumina. O processo termina na calcinação, onde a água contida no hidrato 

é retirada, formando o óxido de alumínio ou, simplesmente, alumina. 

 

Figura 11 – Diagrama do processo de produção de alumina (área 

branca). 

 
                                    Fonte: Santos (2010?) 

 

 Após processar a bauxita em alumina, a Hydro ALUNORTE fornece este produto 

para a ALBRAS (PA) e Valesul (RJ) que por sua vez comercializam o alumínio para o 

mercado externo (ALBRAS) e mercado interno (VALESUL). A refinaria abastece os 

mercados nacional e internacional. Aproximadamente 15% de sua produção são destinados ao 

mercado interno (ALBRAS) e 85% destinados à exportação. 

 

3.1.2.3 A alumínio brasileiro S.A. - ALBRAS  

 

 Tanto a ALBRAS quando a Hydro ALUNORTE estão localizada no município de 

Barcarena, km 21 da rodovia PA-483, sediada no distrito de Murucupi, distando da Capital 

em 30 km medidos em linha reta. 
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                  Figura 12 – Localização geográfica da ALBRAS e da Hydro ALUNORTE. 

 
                  Fonte: ALBRAS (2000)/Comunicação Empresarial (catálogo de apresentação da empresa) 

 

 O acesso à empresa se dá por via terrestre (por meio da Alça Viária) ou por via 

fluvial (por barco ou lancha). 

  A idealização do projeto Alumínio Brasileiro S.A. ALBRAS partiu do 

Comunicado Conjunto Brasil – Japão, orientado à exportação de seu produto aos mercados 

internacionais. Os acionistas são:  

 CVRD – à época empresa estatal – através de sua subsidiária ALUVALE - 

Vale do Rio Doce Alumínio S.A., com 51% do capital; 

 NAAC
38

 – Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd., com 49% do capital. 

  O Projeto ALBRAS foi iniciado em 1981, com um plano de produtividade em 

duas etapas de 160 mil toneladas/ano cada uma. Na primeira fase, a ativação das cubas 

eletrolíticas teve início em julho de 1985 e atingiu a plena capacidade em dezembro de 1986. 

A segunda fase teve início em outubro de 1987 e a ativação das cubas eletrolíticas ocorreu de 

maio de 1990 a fevereiro de 1991.  

 Em 1993, devido a melhorias operacionais implantadas, a capacidade nominal 

plena foi redefinida, passando de 320 mil para 345 mil toneladas/ano. Em dezembro de 2001, 

a empresa concluiu a expansão de seu parque industrial, elevando a capacidade produtiva para 

406 mil toneladas/ano, a partir de 2002. Apenas em 2005 foram produzidas 445 mil toneladas. 

                                                 
38

 A NAAC é um consórcio de 33 empresas e entidades japonesas compostas por consumidores, um banco 

privado, trading companies, e o governo do Japão, o principal participante, através do The Overseas 

Economic Cooperation Found – OECF. 
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 O custo total de implantação da ALBRAS foi de 1,44 bilhão de dólares. Trinta por 

cento dos recursos proveio de capital de risco dos acionistas e 70% sob forma de empréstimo 

junto a bancos japoneses e brasileiros.  

 Atualmente a ALBRAS conta com 1.376 funcionários contratados pela própria 

empresa, dentre os quais operários, técnicos, especialistas, engenheiros e administradores. Há 

também funcionários de empresas prestadoras de serviços. 

 A empresa está estruturada em três subáreas responsáveis por realizar estágios 

distintos de todo o processo de produção do alumínio. Essas subáreas compreendem uma 

fábrica de anodo, reduções e uma fundição. 

 

              Figura 13 – Organograma da ALBRAS. 

 
               Fonte: ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. – ALBRAS. Balanço social 2006. 

  

 A fábrica de anodo tem como finalidade fornecer os anodos que são consumidos 

nas cubas eletrolíticas. Utilizando como matérias-primas o coque de petróleo e piche, o 

processo de produção dos anodos se desenvolve em três setores: 

a) fábrica de anodos verdes – aqui o coque de petróleo sofre tratamento mecânico, 

visando à obtenção das faixas granulométricas adequadas. Em seguida, o coque 

é misturado ao piche em proporções pré-determinadas e, por meio de 

compactadores, é conferida a forma física dos anodos; 
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b) cozimento de anodos – onde é dado o tratamento térmico aos anodos para 

provê-los das propriedades físicas adequadas ao desempenho nas cubas 

eletrolíticas; 

c) chumbamento de hastes – local onde são chumbadas aos anodos as hastes 

metálicas que permitem a conexão dos mesmos aos barramentos das cubas 

eletrolíticas. 

 Nas reduções, estão instaladas as linhas de cubas eletrolíticas para a produção de 

alumínio. Há quatro reduções, cada uma com 240 cubas, totalizando 960 cubas instaladas. As 

reduções possuem ainda instalações para tratamento de gases e salas de controle.  

 A fundição representa a última fase da produção, quando o metal em fusão 

proveniente das cubas eletrolíticas é conformado em lingotes de 22,5 kg e grau de pureza 

superior a 99,7%. A empresa também está preparada para produzir “lingotões” (SOWS) de 

cerca de 500 kg e ligas especiais. Para isso, a fundição conta com oito fornos elétricos de 50 

toneladas e quatro máquinas de lingotamento.  

 A ilustração abaixo, de uma imagem aérea da ALBRAS, nos dá a noção de sua 

organização espacial. 

 

              Figura 14 – Visão aérea da empresa com suas áreas destacadas por cores. 

 
              Fonte: ALBRAS. Recomendações para uma boa visita (Panfleto). 

 

 Nos primeiros anos de operação, a ALBRAS utilizou alumina importada de países 

como Estados Unidos, Suriname e Venezuela. A atuação da Hydro ALUNORTE, refinando a 

bauxita de Trombetas e fornecendo alumina para a ALBRAS, veio completar o ciclo de 
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produção do alumínio paraense e tornar desnecessária a importação, sobretudo porque a 

autossuficiência do Norte em alumínio primário era fato consumado.  

 A alumina refinada pela Hydro ALUNORTE abastece a ALBRAS (800 mil 

toneladas por ano) e o excedente é exportado para outras indústrias do Brasil e do exterior. A 

outra parte da bauxita não consumida pela ALUNORTE é comprada por outras empresas 

brasileiras ou estrangeiras.  

 A Eletronorte é a fornecedora de energia elétrica à ALBRAS, cujo consumo chega 

a 15% dos 4.000 MWh gerados pela usina de Tucuruí. A ALBRAS consome hoje cerca de 

7500 GWh de energia elétrica por ano, transmitida através da subestação da Vila do Conde e 

rebaixada à tensão necessária para a utilização nos setores da fábrica.  

 Um fator importante é o Porto da Vila do Conde, que foi construído na margem 

direita do rio Pará e tem calado
39

 de 20m. Tem condições de receber navios de até 40.000 

toneladas (dwt) para desembarque de insumos e embarque do alumínio produzido pela 

ALBRAS, como também o embarque da produção de alumina excedente da Hydro 

ALUNORTE. 

 A administração do porto é de responsabilidade da Companhia das Docas do Pará 

(CDP). O porto representa não somente o escoamento da produção de alumínio, mas o acesso 

a outras necessidades e principalmente o meio de transporte de cargas de todo o polo. 

 Na região do retro porto estão localizadas as instalações de apoio, como o 

armazém de cargas geral, o pátio de estocagem a céu aberto, os prédios da administração, as 

polícias marinha e portuária, a alfândega, entre outros. 

 Em 2010, a Norsk Hydro assumiu a cadeia de alumínio no Pará. A Hydro é uma 

companhia global fundada em 1905, atua no fornecimento de energia hidrelétrica, alumínio e 

produtos de alumínio.  Está presente em mais de 40 países e possui mais de 23 mil 

funcionários, é líder em reciclagem e refundição de alumínio. A companhia também está 

presente no Brasil, mais de 4 mil funcionários trabalham em São Paulo, Rio de Janeiro e 

Amazônia, nas fábricas da ALUNORTE, ALBRAS e na mina de bauxita de Paragominas-PA. 

Ela também possui participação na Mineração Rio do Norte em Porto Trombetas-PA. Em 

2010, a Hydro assumiu a parte acionária da Vale, passando a ter 100% do controle e 

participação na mina de bauxita em Paragominas, 91% da ALUNORTE, 51% da ALBRAS e 

81% do Projeto CAP. 

 

                                                 
39

 Profundidade mínima de água necessária para a embarcação flutuar; calado-d'água.   
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3.2 Metodologia  

 

 Fundamentar-se em uma ou mais teorias é algo que tende a facilitar qualquer 

pesquisa, seja ela descritiva ou não. Consequentemente, escolher uma ou mais teorias para 

seguir é algo complexo que exige o conhecimento amplo, se não de todas, pelo menos das 

principais correntes. De igual modo, deve-se conhecer seus princípios e resultados de 

aplicação, de acordo com os objetivos práticos e específicos. A escolha de uma teoria deve 

estar em concordância com o objeto de estudo que se tem e com os resultados que se pretende 

alcançar. 

 Nesta pesquisa, seguimos as recomendações das duas principais vertentes teóricas 

em Terminologia: a Socioterminologia e a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). 

Buscamos equilibrar as proposições teóricas e metodológicas de ambas as correntes teóricas, 

mas salientamos uma maior apreciação da TCT. Quanto à Socioterminologia buscamos seguir 

as considerações metodológicas assumidas por Faulstich (1995a; 1995b).  

 Segundo Faulstich, um roteiro para a pesquisa socioterminológica deve seguir os 

passos seguintes: 

 
1) Identifique o público alvo que será usuário do repertório. Atualmente uma 

pesquisa detalhada na internet pode indicar a existência ou a falta de documentos 

de referência em uma determinada área que necessite ser sistematizada; 

2) Escolha a área e subárea de conhecimento que terá a terminologia sistematizada 

em um dos tipos de repertório terminológico; 

3) Escolha o tipo de repertório que você vai redigir; 

4) Elabore um projeto de pesquisa para desenvolver com mais segurança seu 

trabalho; 

5) Desenvolva o trabalho terminográfico, isto é, o estudo sistemático dos termos 

seguindo os procedimentos etnográficos. 

6) Durante a recolha dos termos leve em conta a variação; 

7) Recolha a definição do termo que aparece no corpus de análise. Se a definição 

não preencher os requisitos necessários para a descrição do termo, reelabore-as, 

com a ajuda de um especialista se possível; 

8) Retire da definição os termos remissivos se você estiver organizando um 

repertório sistemático; se optar por um repertório alfabético, a recolha de 

remissivas pode ser desnecessária; 

9) Crie para cada termo uma ficha terminológica; 

10) Planeje a microestrutura do seu repertório; 

11) Planeje a macroestrutura do seu repertório. Atente para os textos que antecedem 

a listagem – principalmente a apresentação; 

12) Determine a quantidade de termos a ser descrita; 

13)  Consulte os especialistas para discutir a pertinência das informações do 

repertório (FAULSTICH, 2010, p. 45). 
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3.2.1 Metodologia geral do trabalho terminológico 

 

 Segundo Cabré (2005), os princípios metodológicos gerais que devem ser 

respeitados em um trabalho terminológico são os seguintes: 

 

a) Aplicação de uma metodologia específica para detectar e recompilar termos 

técnicos; 

b) Um termo é a associação de uma forma e um conteúdo; o conteúdo corresponde 

a um conjunto de traços coincidentes com um nó cognitivo de uma estrutura 

conceitual dada e sempre num contexto especializado. A expressão linguística 

destes traços constituem uma definição ou uma explicação; 

c) Conceber os termos com uma dupla sistematicidade: em relação à língua geral e 

também dentro de cada âmbito de especialidade, um termo tenderá a se adequar 

aos mecanismos de formação lexical da língua de ocorrência, respeitando os 

seguintes critérios: criação, formação e empréstimos de outras línguas; 

d) Os termos são sempre tematicamente específicos de forma que não há termo sem 

âmbito que o acolha. Todo âmbito especializado possui terminologia própria; 

e) Dentro de cada âmbito dos termos estão conectados entre si por diferentes tipos 

de relação. As relações baseadas nos conceitos permitem estabelecer a estrutura 

conceitual de um âmbito; 

f)  Todo trabalho terminológico é, pelo menos inicialmente, descritivo. O trabalho 

descritivo visa a refletir sobre o uso das terminologias, ao passo que o trabalho 

prescritivo visa a orientar o uso de temas; 

g) Os termos recompilados têm uma fonte real, são recolhidos de textos 

especializados, de discursos reais especializados; 

h) Todos os termos estão associados a uma categoria gramatical básica, o que não 

impede de, no discurso, adotar o funcionamento de outra categoria. A categoria 

básica é unicamente nominal em concepção da terminologia denominativa. A 

categoria nome pode esconder, sem dúvida, outras categorias de origem verbal 

ou adjetiva; 

i)  Todos os termos admitem uma definição concreta dentro de uma área de 

especialidade; 

j)  Os termos podem admitir valores pragmáticos de distinta ordem, mais ou menos 

diverso, segundo os propósitos de trabalho; 

k) Um termo pode ter variantes denominativas em relação de sinonímia; estas 

variantes podem ter mesmos valores pragmáticos ou valores diferentes.  

l)  Um trabalho terminológico conduz sempre a uma aplicação: uma lista de termos, 

um dicionários, uma glossários, etc.  

m) Um trabalho descritivo de recompilação sistemática de termos usados em um 

âmbito determinado só conduz a um dicionário, vocabulário, banco de dados, 

etc., que apresenta os termos detectados acompanhados de várias informações de 

tipo gramatical, semântico e pragmático (CABRÉ, 2005b). 

 

 Cada trabalho terminológico (dicionário, vocabulário, glossário) precisa de uma 

metodologia própria adaptada às particularidades da área em estudo. Isto não significa que 

cada trabalho exija uma metodologia única, é possível adaptar metodologias já circunscritas e 

traçadas às necessidades do trabalho a ser feito (BRAGA, 2010). 

 Este trabalho teve como objeto a terminologia do ciclo de produção do alumínio, 

focalizada nas três maiores empresas da região norte que desenvolvem as etapas desse ciclo: 
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MRN, Hydro ALUNORTE e ALBRAS. Assim, procedemos com uma descrição da 

linguagem técnica veiculada por essas empresas, privilegiando o texto técnico-científico. 

  Como em todo trabalho de pesquisa, a elaboração do dicionário obedeceu a um 

plano de trabalho previamente traçado, no qual definimos e buscamos seguir: 

a) delimitação das áreas pesquisadas dentro de cada empresa, conforme o 

organograma de cada empresa; 

b) coleta e tratamento dos dados; 

c) a ficha terminológica; 

d) organização do dicionário; 

e) teste de fiabilidade. 

 

3.2.2 Delimitação das áreas pesquisadas dentro de cada empresa 

 

 Antes de iniciar os trabalhos de coleta de dados e a organização desses dados em 

fichas terminológicas, foi necessário conhece a estrutura organizacional e espacial da área que 

estudamos. A partir dessa estrutura organizacional e espacial foi possível estabelecer e 

organizar as áreas nocionais, a partir também do estabelecimento de subáreas nocionais. Esta 

etapa foi de fundamental importância, visto que a partir dela foi possível classificar e 

categorizar os termos. 

 Um dos primeiros desafios que nos deparamos nesta pesquisa foi quanto à 

familiarização com a terminologia das atividades desenvolvidas pelas empresas. Isso 

aconteceu a partir da leitura detida da documentação especializada cedida pelas empresas e 

também a partir de constantes consultas a especialistas, à medida que surgiam dificuldades 

relacionadas a algum termo.  

 Tais consultas foram feitas durante todo o período em que estivemos presente nas 

empresas durante a pesquisa de campo. Isso conferiu à pesquisa um desenvolvimento em 

parceria com especialistas, a fim de que as informações linguísticas e conceituais fossem 

elaboradas corretamente. Pudemos contar com o apoio permanente de pelo menos um 

especialista em cada área (subdivisão de cada empresa) pesquisada. 

 Um dos primeiros passos então foi tomar nota da nova linguagem. Tão 

importantes quanto as leituras sobre as empresas e o ciclo de produção de alumínio foram as 

discussões com os profissionais de cada área durante a pesquisa de campo.  

 Uma apresentação geral das dependências das empresas nos deu mais visibilidade 

para o enfrentamento dos desafios que teríamos que transpor em relação à extensão e limites 
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das áreas a serem pesquisadas. A pesquisa de campo durou aproximadamente oito meses, 

durante os quais interagimos com os profissionais da área conhecendo as dependências de 

cada empresa. 

 Conhecer os domínios de cada empresa foi uma das primeiras preocupações que 

tivemos no início da pesquisa de campo. Assim, implementamos  uma pesquisa no sentido de 

se conhecer a estrutura organizacional, número de áreas operacionais, recursos humanos, 

hierarquia e as atividades principais e secundárias  de cada empresa. Isso nos permitiu traçar 

um mapa conceitual de cada empresa (Quadro 1 abaixo), baseado nos organogramas dessas 

empresas. 

 

                 Quadro 1 – Mapa conceitual da Cadeia do Alumínio. 

 
                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Projetar o mapa conceitual facilita o fazer terminológico, pois uma vez 

estruturado os campos conceituais é possível situar cada termo em um “nó conceitual”. O 

mapa conceitual reflete o conhecimento organizado da área, indicando diretamente cada 

campo conceitual. Isto também facilita a seleção de termos e a organização do sistema de 

remissivas. 

 Pontes (2004), com base em uma visão estratificada do texto, discute a estrutura 

conceitual do texto, a qual ele se refere como “estrutura de significação especializada”. Essa 

estrutura se constitui em unidades de significação especializada, que o autor define como 

“portadoras de conhecimento especializado usadas em situação de comunicação técnico-
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científica” (PONTES, 2004, p. 255). Segundo Cabré (2001 apud PONTES, 2004, p. 255-256), 

“essas unidades são nós relacionados entre si, que se organizam em uma estrutura cognitiva 

representada como um mapa”. 

 Cada unidade terminológica está relacionada a outras unidades terminológicas 

dentro de uma área de especialidade, isto é, cada unidade terminológica é um nó (CABRÉ, 

1998) cognitivo, um ponto constitutivo de uma rede conceitual especializada, um conjunto de 

pontos forma uma rede conceitual especializada, um conjunto de termos forma uma malha 

conceitual que representa uma área de especialidade. 

 Em todas as empresas, traçamos os limites da pesquisa norteados pelos 

organogramas da seção 3.2.2 e subseções seguintes, que nos permitiu estruturá-la de acordo 

com cada área e construir o mapa conceitual apresentado acima (Quadro 1).  

 

3.2.3 Coleta e tratamento dos dados 

 

 Para a coleta e o tratamento dos dados procedemos com as seguintes etapas: (1) o 

primeiro passo foi o levantamento do corpus
40

 da pesquisa, e a partir deste, coletamos os 

dados. Toda nossa pesquisa foi feita a partir de um corpus escrito e de um conjunto de DVDs 

institucionais sobre as empresas. Algumas fontes escritas estavam em formato impresso, 

houve então a necessidade de digitalizá-las para poder extrair dados com a ajuda de 

programas computacionais. Os dados extraídos foram registrados em fichas terminológicas. 

(2) Um segundo passo foi transferir as informações das fichas para o programa computacional 

Lexique-Pro, procedendo assim com a organização digital do dicionário.  

 A delimitação do corpus deu-se a partir das macro e micro áreas de conhecimento 

em que se circunscrevem as terminologias. Dessa forma, apresentamos um corpus composto 

por 173 fontes escritas e 18 DVDs institucionais que retratam o dia-a-dia das empresas, bem 

como programas de treinamentos. Vale ressaltar que analisamos um total de 366 fontes 

escritas e 44 DVDs, no entanto, extraímos os dados de apenas 173 fontes escritas e 18 DVDs. 

Todas essas fontes são citadas no trabalho. Algumas fontes foram obtidas de publicações 

técnico-científicas feitas pelas empresas, e outras de obras nacionais de ampla divulgação, não 

publicadas pelas empresas.  

                                                 

 
40

 “um corpus é um produto artificial que contém textos autênticos, selecionados de acordo com critérios para 

serem utilizados como amostra de uma linguagem” (PEARSON, 2004, p. 54). 
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 Do acervo bibliográfico das empresas tivemos acesso a cartilhas, manuais de 

treinamento, manutenção e operação, procedimento, para curso de operadores, relatórios 

anuais de produção, monografias de estágio, teses, dissertações, livros e publicações técnicas 

sobre a mineração, o refino de alumina e a metalurgia do alumínio, guia sobre as empresas, 

slides, DVDs e sites das próprias empresas. 

 

Quadro 2 – Corpus da pesquisa organizado de acordo com o gênero e quantidade de fontes consultadas. 

Sigla Gênero  Quantidade 

de fontes 

LV ……... Livros …………………………………………………………... 

Artigos científicos ...................................................................... 

Boletins informativos ................................................................. 

Apostilas ..................................................................................... 

Dissertações e teses .................................................................... 

Artigos de divulgação ................................................................ 

Cartilhas ..................................................................................... 

Trabalhos apresentados em congressos ..................................... 

Textos publicados em sites na internet ...................................... 

Apresentação de slides .............................................................. 

Sítios .......................................................................................... 

Monografias feitas por estagiários ............................................ 

Relatórios técnicos .................................................................... 

Vídeos institucionais em DVD ................................................. 

30 

AC ……... 11 

BI ………. 03 

AP ……… 37 

DT ……... 11 

AD …….. 05 

CA …….. 07 

TC ……… 01 

TI ………. 06 

SL ……… 

ST ……… 

21 

04 

MN …….. 10 

RT ……… 27 

DVD …… 18 

TOTAL .................................................................................................... 191 
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

 Cada texto que compõe o corpus foi selecionado conforme critérios linguísticos 

precisos, cuja inserção segue objetivos precisos. Tais textos são autênticos e “naturais”, ou 

seja, que não foram alterados. 

 Por mais que algumas publicações do departamento de comunicação dessas 

empresas não apresentem dados de catalogação, decidimos mantê-las no corpus, dada a 

relevância de informações sobre muitos termos técnicos, definições e contextos. Por isso, para 

não descuidarmos com um corpus, que nos propiciou a recolha dos termos, bem como da 

maioria das definições e contextos, organizamos os dados nas fichas terminológicas 

enumeradas por ordem de pesquisa, devidamente identificadas as fontes de onde foram 

extraídas. Muitas fontes pesquisadas são publicações de uso restrito à empresa, produzidas no 

período de 1980 a 2012. 

 Essas publicações fazem parte das bibliotecas das empresas, abertas aos 

funcionários, e podem ainda ser encontradas nos arquivos das áreas operacionais. 

 Cada empresa impôs suas regras sobre nossa permanência em suas dependências e 

limitou nosso acesso a diferentes tipos de informação. Assim, durante a pesquisa de campo, 
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foi-nos autorizado apenas o acesso a textos impressos em todas as empresas, exceção a Hydro 

ALUNORTE que permitiu acesso a DVDs institucionais. A pesquisa de campo também foi 

realizada em órgãos governamentais que fiscalizam as atividades dessas empresas, como a 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e o Serviço Geológico do Brasil ou simplesmente 

CPRM, nome de fantasia advindo da razão social: Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais. 

 Respeitamos o sigilo com as informações que nos foram disponibilizadas, sem 

descuidar com a confiabilidade dos textos que compõem o corpus. As fontes recolhidas nas 

dependências das empresas foram fornecidas ou indicadas por funcionários das empresas, 

destacados para nos dar apoio dentro das dependências das empresas. Considerando, assim, 

que na delimitação do corpus em pesquisa terminográfica, o pesquisador deve contar com a 

ajuda de especialistas da área em questão. De acordo com Almeida, Aluísio e Oliveira (2007, 

p. 410) “as fontes a partir das quais serão extraídos os termos devem ser previamente 

selecionadas, preferencialmente, devem ser fontes indicadas pelos próprios especialistas da 

área-objeto”. 

 O trabalho baseado em corpus textual instaura uma nova metodologia, que, de 

certa forma, desestabiliza os fundamentos da doutrina de Wüster. 

 Para Almeida (2010, p. 78),  

 

A elaboração de um corpus para pesquisas terminológicas [...] exige o cumprimento 

de uma série de requisitos, já que é a partir do corpus compilado que: (a) se extraem 

os termos e suas eventuais formas variantes; b) se observam as colocações e as 

fraseologias próprias de um discurso especializado; c) se infere as relações 

semânticas entre os termos de maneira que seja possível a elaboração de uma 

eventual ontologia; d) se observa o tempo em todas os seus contextos de 

ocorrências, sendo possível inferir traços semânticos recorrentes para redigir a 

definição terminológica. 

 

 Uma das vantagens de se fazer uma pesquisa baseada em corpus, como é o caso 

da Terminologia na vertente adotada para nosso trabalho, é a possibilidade de analisar dados 

reais em uso. Pois o foco da pesquisa com essa natureza é o uso, aliado à frequência de 

ocorrências. Os dados orientam o andamento da pesquisa, uma vez que o corpus fornecerá 

elementos da língua em uso, isto é, o corpus fornecerá tanto dados linguísticos normalizados 

quanto formas variantes e formas mais usuais da linguagem estudada. 

 Com o corpus da pesquisa definido, partimos para o tratamento do mesmo com o 

objetivo de facilitar a extração de dados de forma semiautomática. Isso exigiu o auxílio de um 
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conjunto de programas computacionais e de uma metodologia apropriada, planejada 

exclusivamente para esta pesquisa. 

 Atualmente há a necessidade de uma Terminologia com o auxílio da Ciência da 

Computação. Programas computacionais tornaram-se essenciais para o desenvolvimento e 

execução de trabalhos terminológicos. Neste sentido, é possível identificar duas possíveis 

influências da Ciência da Computação sobre a Terminologia. Assim, podemos dizer que ela 

mudou tanto a metodologia do trabalho terminológico quando o processamento e manipulação 

de dados. 

 Um dos efeitos da mudança metodológica pode ser visto na organização de corpus 

ou corpora eletrônicos e na facilidade e rapidez com que os dados são manipulados. 

Geralmente o trabalho da terminologia atual inicia com listas de termos de uma linguagem de 

especialidade específica, em seguida, com a ajuda de programas computacionais, buscam, 

dentro do corpus organizado, as definições, os contextos e outras informações pertinentes ao 

repertório. 

 A pesquisa terminológica notavelmente mudou sua metodologia devido aos novos 

sistemas computacionais utilizados nessas pesquisas. Com esse novo posicionamento 

metodológico, não se recorre mais a ajuda de especialistas da área para buscar informações 

relativas a termos, definições e contextos. Todas as informações são agora retiradas do corpus 

organizado pelo pesquisador com a ajuda de softwares específicos. O corpus pode ser 

processado automaticamente, e cada texto pode ser analisado e comparado a outro texto ou 

textos da mesma área com o objetivo de quantificar as unidades terminológicas em termos de 

frequência de uso e fazer-se revelar potenciais definições e contextos de ocorrência.  

 As novas tendências da Terminologia e da Linguística de Corpus
41

 têm gerado 

mudança de determinadas práticas metodológicas tanto na descrição quanto na sistematização 

de terminologias. Isso tem se refletido principalmente quanto aos processos de organização de 

corpora e extração de termos quanto no momento de organização e compilação de dicionários 

e glossário terminológicos.  

 Segundo Cabré (1998, p. 165), “há cinco pontos básicos em terminografia que 

computadores podem desempenhar um papel altamente significante para terminólogos:” 

                                                 
 
41

 Para entendermos melhor o que é a linguística computacional podemos dividi-la em duas subáreas: a 

Linguística de Corpus e o processamento de linguagem natural.  A Linguística de Corpus trabalhar 

basicamente com grandes bancos de dados eletrônicos que contenham amostras de linguagem natural. Por 

outro lado, o processamento de linguagem natural busca desenvolver softwares e sistemas computacionais 

que auxiliem o estudo da linguagem. De um modo geral, a área de processamento de linguagem natural busca 

desenvolver programas capazes de interpretar e/ou gerar informações fornecidas em linguagem natural. 
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a) Seleção de documentação, anterior ao início do trabalho; 

b) criação de corpus e isolamento e extração de dados; 

c) escrita da entrada; 

d) checagem de informação na entrada; 

e) ordenação das entradas terminológicas. 

 

 De acordo com nossa experiência, podemos acrescentar ainda: 

a) Digitalização do todo o corpus, caso ainda não esteja digitalizado; 

b) Conversão de textos escaneados em textos manipuláveis; 

c) Busca por potenciais termos, definições e contextos de uso; 

d) Organização da microestrutura de acordo com o planejado pelo terminólogo; 

e) Compilação instantânea de dicionários em documento do Word for Windows. 

 Um dado importante é que os bancos de dados textuais constituem atualmente um 

dos aparatos mais usados em terminologia, assim como constituem também um dos elementos 

mais promissores em pesquisa terminológica (CABRÉ, 1998). 

 Consequentemente, a extração dos termos pode ser feita de modo manual ou de 

modo automático ou semiautomática, mas para se fazer a extração de forma automática ou 

semiautomática, utilizando-se recursos computacionais, é necessária a elaboração de corpus 

em formato digital.  

 A extração de termos simples é feita de forma manual, ou seja, sem o apoio 

informatizado, pois somente as impressões e o conhecimento especializado do terminólogo 

podem identificar o sentido terminológico do termo. Quanto aos termos compostos e 

fraseologias, podem ser identificados utilizando-se programas de concordância como o 

WordSmith Tools. Mas é evidente que, após a identificação desses possíveis termos, o 

pesquisador deve verificar os status terminológicos desses termos. As definições podem ser 

identificadas também como auxílio de programas de concordância, observando os tipos de 

marcadores que caracterizam uma definição, como uso de verbos e fórmulas definitórias. 

Quanto ao exemplo de uso, também é 100% identificável mediante o uso de programas de 

concordância, pois basta fornecer ao programa o termo que se quer encontrar dentro do 

corpus. 

 Neste âmbito, há pelo menos três modos de encontrar dados terminográfico em 

um corpus: através da leitura direta feita pelo pesquisador; através do auxílio compartilhado 

entre pesquisador e computador e através do uso exclusivo de programas computacionais. 

Embora exista uma variedade de programas computacionais que auxiliam e facilitam um 
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trabalho terminológico e terminográfico, ainda é necessária a intervenção do homem no 

desempenho de algumas tarefas. A principal delas é quanto à identificação do status 

terminológico de cada termo. 

 Desenvolver um trabalho terminográfico exige investimento de tempo, dinheiro e 

disposição (energia). Principalmente quando se usa ferramentas eletrônicas no tratamento de 

corpus digital a fim de extrair informações de modo semiautomático. Uma das etapas a ser 

feita, quando boa parte dos textos encontra-se impresso, é digitalizar esses textos para serem 

manipulados digitalmente, usando alguns softwares para o tratamento terminográfico. Assim, 

tendo consciência de não ser um pioneiro na construção e manipulação de corpus (corpora) 

textual digital, proponho um modo de tratamento dos dados, cujo objetivo é pré-processá-los 

para então serem manipulados por ferramentas computacionais. 

 Um texto impresso pode ser convertido em um formato digital utilizando um 

scanner. Dependendo da qualidade da imagem, o pesquisador terá um texto digital igual ao 

original. As páginas escaneadas são, em verdade, imagens, em que o texto de cada página não 

pode ser alterado ou manipulado. A saída é encontrar algum programa que extraia esses textos 

dessas imagens. A imagem pode ser processada por um programa de Reconhecimento Óptico 

de Caractere (OCR). Tais programas convertem os textos das imagens para textos 

manipuláveis em formato Documento do Word (doc.) ou Documento de Texto sem 

Formatação (txt.). 

 Para a criação do corpus, foi necessário digitalizar a maior parte dos textos, pois 

os mesmos estavam impressos. Assim, digitalizamos esses textos com a ajuda de um scanner 

óptico manual. A opção por um scanner portátil foi porque não nos foi permitido sair das 

empresas com os textos impressos, deste modo, tivemos que escanear todos os textos 

impressos nas dependências das empresas. Uma vez que os textos foram escaneados, 

transformamos essas imagens (textos escaneados são imagens) em texto com formato 

Documento de Texto sem Formação (arquivo.txt). A partir de então, submetemos esses textos 

para serem analisados por um programa de extração semiautomática denominado “WordSmith 

Tools”, a fim de isolar e extrair potenciais termos, definições e contexto de ocorrência.  

 Barros (2004, p. 268-269) afirma que: 

 
A criação de base de dados textuais possibilitou um rápido acesso às informações e 

sua construção é feita por meios eletrônicos. Um dos meios mais utilizados é o de 

escanear textos escritos e, com a ajuda e um programa de Reconhecimento Óptico 

de Caractere (OCR), transformá-los em arquivos eletrônicos.  
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      Figura 15 – Uso do scanner manual para digitalizar textos impressos. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. Muitas pesquisas foram desenvolvidas para melhorar e tornar 

mais fácil o processo de compilação e o armazenamento de informações. Deste modo, 

foram desenvolvidos sistemas de reconhecimento de caractere óptico para ajudar extrair 

textos de imagens e torná-los manipuláveis.  

 

 A seguir, apresentamos um esquema indicando o percurso que fizemos com o 

objetivo de transformar textos impressos em texto manipulável em formato Documento de 

Texto sem Formação (arquivo.txt). Tudo inicia com o scanner manual para digitalizar todos 

os textos. Consequentemente, após o escaneamento, cada documento é colado, organizado e 

salvo em formato Word e depois em “PDF com OCR
42

”. A partir de então, esses arquivos em 

PDF são convertidos em textos manipuláveis do tipo arquivo.txt.  

 

                                        Figura 16 - Percurso do tratamento dos textos. 

 
                                        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Para extrair textos de imagens utilizamos um programa computacional muito útil 

para esse propósito, embora não seja esse o propósito fim dele. É o Microsoft Office OneNote 

2007 ou 2010. Programa pertencente ao pacote de programas do Microsoft Office 2007 e 

                                                 
42

 OCR (Reconhecimento Ótico de Caractere). 
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também da versão 2010. O programa tem um dispositivo de reconhecimento óptico de 

caractere (OCR) e permite extrair textos de imagens. O programa se mostrou eficiente em 

reconhecer e extrair textos de imagens. 

 

     Figura 17 - Microsoft Office OneNote.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. O OneNote possui tecnologia OCR 

(Reconhecimento Ótico de Caractere). O texto da figura está escaneado e 

organizado em PDF. 

 

 A figura abaixo mostra o mesmo texto extraído da imagem com o auxílio do 

Microsoft Office OneNote. 

 

        Figura 18 – texto em formato arquivo.txt 

 
                      Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Todo esse trabalho buscou um único objetivo, pré-processar esses textos para 

serem analisados e manipulados pelo WordSmith Tools. Vale ressaltar que o WordSmith Tools 

só faz a análise de textos no formato Documento de Texto sem Formação (arquivo .txt), daí a 

preocupação em transformar todo o corpus nesse formato. O destino final foi extrair 

informações terminográficas para serem organizadas nas fichas terminológicas para, em 

seguida, alimentar o dicionário através do Lexique Pro. 

 Atualmente, tornou-se mais fácil criar um corpus plenamente digital e tratá-lo 

utilizando outras ferramentas eletrônicas, porque há programas gratuitos que podem cumprir 

praticamente todas as tarefas de um trabalho terminográfico, desde a digitalização de textos 

impressos até seu produto final, os dicionários e glossários eletrônicos. 

 Até o surgimento da informática, e consequentemente, dos programas 

computacionais voltados para o tratamento de dados linguísticos, a extração e organização de 

dados terminológicos eram feitas de forma manual a partir de textos impressos.  

 Atualmente, é possível digitalizar todo um corpus impresso e utilizar ferramentas 

computacionais para manipulá-lo de acordo com os mais diferentes objetivos. Com isto, hoje 

é possível extrair dados terminológicos de forma semiautomática. 

 Todo corpus não informatizado, e até mesmo informatizado, passa por uma etapa 

de pré-processamento para que fique pronto para a extração semiautomática. 

 A possibilidade de armazenamento de textos em computadores trouxe a 

possibilidade de preservar ou converter tais textos em um formato adequado para a análise 

terminológica usando os recursos da Ciência da Computação e técnicas da Linguística 

Computacional. 

 

3.2.3.1 O WordSmith Tools   

 

 Os programas criados até os dias atuais analisam textos especializados em 

formatos digitais e extraem listas de termos (candidatos a termos) para serem avaliados por 

terminólogos, isto é, alguns programas (como o WordSmith Tool) fornecem uma lista de 

candidatos a termo acompanhados do contexto de ocorrência para que o terminólogo avalie o 

status terminológico de cada unidade lexical.  

 Meyer (2001, p. 279) diz que a Terminografia é uma “tarefa prática para a 

produção de dicionários de itens lexicais que são específicos para domínios especializados do 

conhecimento”. Ainda de acordo a pesquisadora, em um trabalho terminográfico, antes que se 

possam produzir entradas para termos, terminógrafos devem cumprir três tarefas: 
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a) identificação de termos: quais são os termos que devem ser descritos para o 

domínio em questão? 

b) análise conceitual dos termos: o que esses termos significam?  

c) análise linguística dos termos: como os temos são usado em contextos? 

 

  Para a Terminologia Tradicional, a análise conceitual é a prioridade fundamental 

de um trabalho terminográfico. A análise conceitual envolve analisar as características do 

conceito atrelado ao termo. Não iremos nos alongar neste aspecto porque as bases teóricas, as 

quais fundamentam esse trabalho não tem mais o conceito como foco de interesse. 

 Há duas estratégias básicas para o terminólogo realizar essas duas tarefas. De um 

lado, pode entrevistar os especialistas pessoalmente. Por outro lado, pode analisar textos 

especializados, escritos por especialistas. Esta segunda estratégia tem se tornado mais 

vantajosa ultimamente, devido à fácil disponibilidade de textos eletrônicos e a variada 

quantidade de programas computacionais que facilitam a análise e a extração de dados de 

modo mais rápido e eficiente. 

 Programas como o WordSmith Tools selecionam termos dentro de corpus (isto é, 

oferecem ao pesquisador todas as ocorrências de um termo contextualmente situado dentro de 

um corpus) em seus respectivos contextos, cabendo ao terminógrafo escolher e retirar o 

contexto mais ilustrativo. Este procedimento, em que um programa computacional oferece ao 

pesquisador todas as ocorrências de um termo, contextualmente situado, para que o 

pesquisador escolha e extraia seu respectivo contexto, denomina-se extração semiautomática. 

O WordSmith Tools é um desses programas utilizados como ferramenta para a extração 

semiautomática. 

 O WordSmith Tools foi desenvolvido por Mike Scott, da universidade de 

Liverpool, e tem como objetivo analisar itens lexicais (simples, compostos, fraseologias) bem 

como agrupamentos de palavras, fornecer dados estatísticos relacionado a todo e qualquer 

item de um corpus ou item em particular. O programa vem sendo usado por profissionais que 

desenvolvem dicionários e glossários de especialidade, uma vez que o programa serve de 

ferramenta para extração semiautomática tanto de termos quanto de definições e ocorrências 

de uso. 

 O desenvolvimento de tecnologias como essa é relativamente recente, e isso tem 

dado outro aspecto as técnicas e métodos para se fazer Terminologia e Terminografia. 
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 De toda sorte, as ferramentas de extração de informações terminológicas na 

atualidade desempenham ainda um trabalho de forma semiautomática, uma vez que o 

pesquisador deve filtrar os “barulhos”
43

. 

 Por outro lado, existem também os “silêncios”, definidos como “contextos ricos 

em conhecimento que expressam uma dada relação no corpus, mas que não são encontrados 

pelo sistema” (MEYER, 2001, p. 294). Esse é apenas um dos motivos pelos quais há sempre a 

necessidade, por parte do pesquisador, de se fazer a leitura do corpus, pois a presença de 

“silêncios” e de “barulhos” é sempre um tormento para o pesquisador, uma vez que esse 

tormento faz o pesquisador não confiar plenamente nesses programas computacionais. 

 Há varias razões para a existência de “silêncios”: referência anafórica/catafórica, 

falhas tipográficas ou digitais dos textos (principalmente quando os textos são escaneados), 

fazendo com que os programas não os reconheçam como ocorrências terminológicas. O modo 

mais eficiente para superar esses silêncios é proceder com uma análise manual completa do 

corpus. De um modo geral, tanto “silêncios” quanto “barulhos” prejudicam o desempenho de 

qualquer ferramenta computacional utilizada para buscar informações terminológicas em um 

corpus. O “silêncio” pela omissão de informações, e o “barulho” pelo excesso de informações 

não pertinentes. 

 O WordSmith Tools, por exemplo, é um programa que fornece todo tipo de 

ocorrência de uma unidade lexical, inclusive “barulhos”. Um item lexical pode ocorrer várias 

vezes em um corpus, algumas vezes como termo e outras vezes como em meio a “barulho”. 

 Todas as ferramentas para extração de conhecimento baseiam-se na premissa de 

que uma dada informação terminológica se manifesta nos textos de acordo com padrões
44

 

recorrentes e previsíveis. O trabalho do terminógrafo consiste em dar o comando ao 

programa, fornecendo-lhe o padrão desejável, para que busque dentro do corpus tais 

informações.  

 

3.2.3.2 Ferramentas do WordSmith Tools  

 

 O WordSmith Tools é um programa computacional que realiza análise lexical a 

partir de um item lexical (simples ou composto), inserido em seu contexto de ocorrência, isto 

                                                 
 
43

 “Noise” em inglês. “Por noise, nós queremos dizer contextos que o sistema “acha” que ilustra a relação 

conceitual especificada, mas que realmente não ilustram” (MEYER, 2001, p. 289). São contextos que não 

ilustram o status de termo de uma unidade lexical. 

 
44

 Denominados por Meyer (2001, p. 290) de padrões de conhecimento. Podem ser de três tipos: lexical, 

gramatical ou paralinguístico. 
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é, o programa fornece o item lexical juntamente com trechos do texto em que o item ocorre, 

com informações tanto à direita quanto à esquerda do item analisado (concordância e 

coocorrência com o item de busca). 

 O programa possui três ferramentas que desempenham funções diferentes: 

WordList, KeyWord e Concord. 

 O WordList gera lista de palavras com todas as palavras do corpus isoladamente, 

organizando esta lista de dois modos, uma a partir do item mais frequente para o menos 

frequente, e outra em ordem alfabética. 

 

           Figura 19 - Ordenamento de todas os itens lexicais do corpus feito pelo WordList. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. O WordList lista todas as palavras  do corpus, mostrando a frequência 

e a quantidade de textos em que cada item ocorre. 

 

 A ferramenta KeyWords gera uma lista de palavras-chave a partir da lista gerada 

pelo WordList. As palavras-chave são as palavras mais comuns em todo o corpus da pesquisa.

 A terceira ferramenta é o Concord, cuja função é gerar concordâncias ou listas de 

ocorrências a partir de todas as ocorrências de um item específico (um termo simples ou 

composto que serve de palavra de busca) em todo o corpus. Essa ferramenta é usada para 

análise de termos simples, compostos e contextos de uso. É um programa indicado para quem 

deseja produzir dicionários ou glossários baseado em corpus, pois essa ferramenta fornece 

todos os contextos de ocorrência do item buscado. 
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          Figura 20- Programa Concord mostrando a ocorrência de um item lexical  

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  O Concord lista todas as ocorrências de um item lexical em seus 

contextos dentro de um corpus. Nesta imagem, o programa trouxe todas as ocorrências do termo 

“alumina calcinada” inseridos em seus contextos de ocorrências. 

 

  Neste sentido, é possível analisar o termo, observando o sentido que é atribuído a 

ele de acordo com o contexto de ocorrência. É possível também escolher o melhor exemplo 

de ocorrência para ilustrar seu repertório. Assim como também é possível observar outros 

usos para o mesmo item. O ponto chave dessa ferramenta é fornecer informações 

terminográficas contidas no corpus e ajudar o terminógrafo e encontrar com mais precisão e 

rapidez tais informações, pincipalmente contextos de ocorrências. 

 Borigault, Jacquemin e L’Homme (2001) demonstram que o campo da 

Terminologia Computacional
45

 é fortemente baseada em corpus e que o contexto é um de 

seus principais aliados para a identificação e extração de termos. 

 Meyer (2001, p. 282) desenvolve o conceito de “contexto rico em 

conhecimento
46

”, um “contexto que indica pelo menos um item do conhecimento do domínio 

que pode ser útil para a análise conceitual”. Porém, tais “contextos ricos em conhecimento”, 

de acordo com a autora, têm três usos práticos para o trabalho terminográfico: (1) fornecer 

definições, (2) fornecer pontos de partida para definições e (3) aumentar o conhecimento 

geral do terminógrafo sobre o domínio. A partir desses contextos, terminógrafos podem, 

então, extrair definições por completo e inteiramente prontas, estabelecer diferenças a partir 

do agrupamento de informações de vários contextos e ter um melhor domínio sobre a área 

                                                 
45

 Entende-se por terminologia computacional o uso da computação na pesquisa terminológica. 
46

 “knowledge-rich context” – KRC [tradução nossa]. 
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estudada, a ponto de estabelecer redes de sinonímias e variações, conhecer os termos 

padronizados, estabelecer equivalências entre termos de diferentes linguagens.  

 Quanto ao item 1, as definições retiradas dos textos são de dois tipos: definições 

já prontas, elaboradas pelo autor do texto; definições mal elaborada ou incompletas que 

servem como ponto de partida para elaborar uma nova definição. Definições acabadas, com 

uma qualidade aceitável, elaboradas pelos autores dos textos são muito raras (MEYER, 2001, 

p. 284), “são exceção mais do que a regra na maioria dos corpora”. Neste sentido, 

“terminógrafos são treinados para distinguir entre definição com alta e baixa qualidade, e 

fazer ajustamentos necessários nestas últimas”. 

 Para extrair informações terminográficas do corpus (contexto de ocorrência, 

definições e notas explicativas) tivemos um minucioso trabalho de ler todo o corpus da 

pesquisa para extrair o máximo de termos. A partir dessa leitura, organizamos uma lista com 

todos os termos (um total de 1110 termos). 

 Após ter identificado os termos, utilizamos a ferramenta Concord do WordSmith 

Tools para extrair definições, contextos de ocorrências e toda e qualquer informação 

pertinente. Tendo então o conjunto de termos da área pesquisada já separado e organizado, 

utilizamos este programa para buscar informações a respeito de cada termo dentro do corpus. 

O Concord fornece uma lista de todas as ocorrências de um dado termo, juntamente com seus 

respectivos contextos de ocorrências. Neste sentido, o programa pode fornecer contextos 

ilustrativos, definições de alta ou baixa qualidade. 

 

3.2.4 A ficha terminológica 

 

 A ficha terminológica é importante porque “funciona como uma certidão de 

nascimento” de um termo (FAULSTICH, 1995b), pois sempre que surgir alguma dúvida a 

respeito de um determinado termo é a ela que se deve recorrer para tentar recuperar as 

informações de onde o termo foi extraído. Essas fichas apresentam vários campos para 

recolha de diferentes informações, mas nem todas as informações são aproveitadas na hora de 

montar o verbete. As informações que fazem parte da estrutura do verbete dependem do 

repertório pretendido, o que acarreta a existência de vários modelos de ficha terminológica, 

algumas bem complexas e outras mais simples. 

 A ficha terminológica é considerada um dos itens mais importantes do trabalho 

terminológico, é indispensável para a geração de glossários ou dicionários por se tratar de um 

registro completo e organizado de informações referentes a um termo. Dependendo da 
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natureza do repertório escolhido, da organização, de partes da estrutura do verbete, a ficha 

pode apresentar a fonte textual de coleta do termo, trechos do texto onde esse termo ocorre, 

tipos de variantes, sinônimos, categoria gramatical, definição, equivalentes e remissivas. Há 

também outros campos para registros operacionais, como nome do pesquisador, data de 

registro, instituição, notas e data de revisão.  

 Nesta etapa, realizamos uma observação minuciosa das leituras especializadas 

para apreendermos o máximo de conhecimento do domínio analisado. Consistiu na coleta e 

registro dos termos em fichas terminológicas para a organização posterior dos verbetes. Para o 

registro das unidades terminológicas encontradas, obedecemos a uma ordem de coleta que 

gerou uma lista de termos numerados conforme essa ordem de coleta. Nossa abordagem para 

realizar esse trabalho terminográfico consiste em tomar o próprio termo como ponto de 

partida 

 Para este trabalho, adaptamos um modelo de ficha terminológica monolíngue com 

equivalência proposta por Faulstich (1995b) por atender nossos propósitos quando da 

produção deste dicionário. Apresentamos abaixo o modelo de ficha terminológica que 

utilizamos: 

 

                               Quadro 3 – Ficha terminológica. 

Fonte: 

1. Número  

2. Entrada  

3. categoria gramatical  

4. Gênero  

5. Sinônimo  

6. variante(s):  

7. Área  

8. Subárea  

9. Definição  

Fonte  

10. Contexto  

Fonte  

11. Remissivas:  

12. Nota(s)  

13. Data  

                               Fonte: Adaptada de Faulstich (1995b). 

  

 O modelo de ficha que adotamos apresenta 13 campos, cujos conteúdos convêm 

expor:  
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       Quadro 4 – Campos da ficha terminológica 

Campo 1. NÚMERO: a ficha apresenta um número de identificação que respeita uma 

ordem de recolha dos termos; 

 

Campo 2. ENTRADA: o termo-entrada está apresentado sob forma lematizada (forma 

nominal no masculino ou feminino singular e verbo no infinitivo), 

com algumas exceções quando o termo é utilizado no plural; 

 

Campos 3 e 4. CATEGORIA 

GRAMATICAL / GÊNERO: 

indicações morfológicas mínimas dos termos em seus contextos de 

uso. 

 

Campo 5. SINÔNIMO: indicação dos diferentes significantes dos termos que possuem o 

mesmo significado, com fichas terminológicas próprias e com a 

mesma definição; 

 

Campo 6. VARIANTE: o campo das variantes está subdividido com suas tipologias. 

Assim, podem-se prever as variantes. 

 

Campo 7. ÁREA: refere-se às macroáreas pesquisadas de acordo com os domínios 

pesquisados; 

Campo 8. SUBÁREA: refere-se às divisões das macroáreas; 

Campo 9. DEFINIÇÃO: indica os traços necessários à identificação do conceito, ou seja, 

uma individualização do termo definido. 

 

Campo 10. CONTEXTOS: o contexto de ocorrência constitui o paradigma pragmático, cuja 

função é direcionar qual o uso considerado na definição. Serve 

para fornecer dados sintáticos e semânticos sobre o termo entrada, 

além de ilustrar o uso real do termo dentro do discurso 

terminológico..  

 

Campo 11. REMISSIVAS: prevê a relação hierárquica entre os termos: hiperonímicas, 

hiponímicas e contexto conexo. As remissivas organizam a rede 

conceitual. Juntas as remissões formam um sistema de remissões, 

caracterizados com algum tipo de realce (nos dicionários 

eletrônicos principalmente) para destacar que tais unidades 

terminológicas foram definidas em outra parte do dicionário. 

 

Campo 12. NOTA: traz informações que ajudam a esclarecer as definições e os 

contextos e também particularidades funcionais e históricas das 

definições dos termos técnicos; 

 

Campo 13. DATA: indica a data em que a ficha foi preenchida pela primeira vez. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Durante o preenchimento das informações nas fichas terminológicas, tivemos o 

cuidado de citar as fontes de onde foram extraídos os termos, as definições, as equivalências e 

os contextos e de identificar a área temática de cada termo (campo semântico). 

 Não menos importante foi a inclusão na nomenclatura do dicionário de termos que 

não são diretamente dos três domínios do ciclo de produção do alumínio, mas que com eles se 

relacionam pela funcionalidade de toda a área abrangida pelas atividades das empresas. 
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Assim, incluímos no repertório termos de áreas como Meio Ambiente, Segurança, 

Administração e Gestão Empresarial. 

 Maciel (1996, apud KRIEGER e FINATTO, 2004:138) assinala que os termos 

são vinculados à área temática pelo significado, funcionalidade e pela pertinência temática ou 

pragmática, respectivamente. Krieger e Finatto entendem que pertinência temática significa a 

propriedade de um termo pertencer a uma terminologia strictu sensu, pelo fato de vincular-se 

a um conceito que faz parte do campo cognitivo do domínio inventariado. Já a pertinência 

pragmática se traduz na função informativa que tais termos desempenham no dinamismo da 

comunicação e consiste 

 

[...] no equacionamento de duas categorias de informação: a informação nova, 

presente na definição do termo, e a informação dada, aquela que corresponde a 

conceitos alheios à área temática, mas de cuja compreensão pressupõe-se que o 

usuário necessite (KRIEGER e FINATTO, 2004, p.139).                   

 

3.2.5 Organização do dicionário 

 

 A partir das fichas terminológicas preenchidas, partimos para o tratamento 

terminográfico da organização dos dados, com vistas à elaboração dos verbetes. Para a 

organização dos verbetes do dicionário, seguimos o modelo proposto por Faulstich (1995a), 

observando algumas adaptações cabíveis:  

 

VERBETE = ENTRADA + CAMPO SEMÂNTICO + CATEGORIA GRAMATICAL + DEFINIÇÃO + 

CONTEXTO ± (SINÔNIMO) ± (VARIANTE) ± (REMISSIVA) ± (NOTA). 

 

  Os campos que se apresentam entre parênteses não são obrigatórios; foram 

inseridos apenas quando necessário. 

O campo semântico foi necessário para indicar a área temática a qual o termo 

pertence e auxiliar a desfazer possíveis ambiguidades que, às vezes, só o contexto de uso não 

é capaz de desfazer. Nessa direção, Pavel & Nolet (2001, p.03) contribuem com nossa 

compreensão assinalando que 

 
As disciplinas conexas e as tecnologias convergentes podem compartilhar certos 

conceitos e termos que as designam. Por vezes, um mesmo conceito pode receber 

designações diferentes, de acordo com a área temática em que se utilize, ou o 

mesmo termo pode designar conceitos diferentes em outras especialidades. Nestes 

casos, a indicação da área temática suprime qualquer ambiguidade. 
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 As definições e os contextos trazem as fontes de onde foram extraídos e o fizemos 

de forma codificada, que remete o leitor à bibliografia do corpus que está organizada por 

gêneros, no Apêndice A.  

 A macroestrutura está em ordem alfabética e não em ordem sistemática, a 

primeira é a mais comum em termos de apresentação e a de mais fácil consulta, tendo em 

vista a práxis do consulente em lidar com essa característica organizacional em dicionários de 

língua geral.  

 A desvantagem da organização sistemática, que podemos apontar como parâmetro 

a nossa opção pela alfabética, a despeito dos terminólogos da linha wusteriana, é a dificuldade 

que oferece ao consulente de encontrar a informação desejada, por requerer um conhecimento 

prévio da organização interna da obra, sem o qual a consulta pode se tornar laboriosa, ainda 

que haja um índice alfabético. Felber (apud BARROS, 2004, p. 139), por exemplo, assume 

que a ordem alfabética das entradas é típica de dicionários de língua geral e a apresentação 

sistemática é característica fundamental de dicionários ou glossários terminológicos. 

 Por outro lado, há autores como Barros (2004, p. 147) que defendem o critério 

alfabético, fazendo uma distinção entre apresentação formal das obras terminográficas e 

tratamento sistemático da nomenclatura baseado em uma organização sistemática de sentido. 

Para ela, a disposição das entradas em ordem alfabética ou sistemática é uma característica 

formal das obras e, como se trata de uma formalidade, a escolha a respeito da apresentação 

dos verbetes fica a critério do terminógrafo. Como comenta, 

 

Não se trata, a nosso ver, de uma característica tipológica, ou seja, o fato de que os 

verbetes sejam dispostos em ordem alfabética das entradas não significa que a 

organização interna desse dicionário terminológico não se sustente em um trabalho 

sistemático. (BARROS, 2004, p. 147). 

 

 À medida que as fichas foram preenchidas, transferimos essas informações para o 

computador, criando assim um banco de dados informatizado com a ajuda do software 

Lexique-Pro versão 3.6
47

, disponível na internet. O software organiza os dados em ordem 

alfabética. Dessa forma, pudemos contar com um programa computacional voltado para a 

produção de dicionários e glossários, cujas ferramentas nos deram suporte à realização de 

tarefas como a elaboração e constante atualização de definições e contextos, e, também, a 

edição dos verbetes de um modo geral.  

 

                                                 
47

 O software é gratuito e pode ser encontrado em http//:www.sil.org. ou http//:www.lexiquepro.com 
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3.2.5.1 Lexique Pro  

 

 O Lexique Pro é um software desenvolvido pelo Summer Institute of Linguistics 

(SIL) que edita, exibe e distribui dados lexicais de línguas ao redor do mundo. É usado para 

criar bases de dados, gerenciar arquivos e gerar documentos em formato de dicionário para 

Word ou para Web. O programa também permite produzir dicionários digitais, a partir de sua 

própria plataforma e utilizá-la como suporte. A licença de uso do Lexique Pro é de livre 

distribuição. O programa é um visualizador e editor de léxicos interativos.  

 O Lexique Pro lê dados a partir de um banco de dados do tipo Shoebox ou 

Toolbox e formata esse banco de dados em uma plataforma interativa. 

 O software possui um sistema inteligente e pré-definido de comandos, que ajuda o 

pesquisador a organizar o repertório em construção. A tarefa do pesquisador consiste em 

alimentar o banco de dados com as informações, inserindo-as em locais pré-estabelecidos, 

utilizando etiquetas, também pré-estabelecidas. O programa faz todo o trabalho de organizar a 

macro e a microestrutura do dicionário ou glossário. 

 A microestrutura pode ser definida como o conjunto de informações que se segue 

à entrada. O verbete corresponde à entrada mais a microestrutura. O verbete possui duas 

partes integrantes: a entrada mais uma microestrutura mínima (uma definição, por exemplo). 

 Em nosso dicionário, os verbetes possuem as seguintes estruturas
48

: 

 

Quadro 5 - Estrutura do verbete principal. 

Etiqueta de inserção no Lexique Pro Campos do verbete 

 

\lx – lexeme ........................................... Entrada 

\sd – semantic domain ........................... campo semântico 

\ps – part of speech ................................ categoria gramatical 

\dn – definition ...................................... definição (± fonte) 

\xv – example ........................................ contexto de ocorrência (fonte) 

\va – variant form .................................. Variante 

\sy – synonym ....................................... Sinônimo 

\cf – cross reference ............................... remissiva para  UTs citadas  nas definições, contextos e 

notas 

\nt – notes (general) .............................. 

\pc – Picture ......................................... 

notas em geral 

imagens 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Em nosso dicionário há dois tipos de estruturas. Uma da entrada principal e outra de entradas constituídas por 

sinônimos e variantes. 
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 Também elaboramos outra estrutura para sinônimos e variantes quando estes 

constituem entrada. 

 

Quadro 6 - Estrutura do verbete variante ou sinônimo. 

Etiqueta de inserção no Lexique Pro Campos do verbete 

 

\lx – lexeme ........................................... Entrada 

\sd – semantic domain ........................... campo semântico 

\ps – part of speech ................................ categoria gramatical 

\mn – main entry cross reference …….. remissiva para sinônimo ou variante 

\xv – example ........................................ contexto de ocorrência (fonte) 

\va – variant form .................................. Variante 

\sy – synonym ....................................... Sinônimo 

\cf – cross reference ............................... remissiva para  UTs citadas  nas definições, contextos e 

notas 

\nt – notes (general) .............................. Notas em geral 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A microestrutura não deve variável e deve ser planejada e estruturada a partir de 

critérios estabelecidos segundo o tipo de repertório e seus objetivos. Ao escolher a 

organização da microestrutura, essa deve ser mantida ao longo de toda a obra para manter a 

coerência estrutural. 

 Como mostra o quadro acima, as etiquetas servem de códigos e é por meio delas 

que os dados são inseridos no banco de dados. Consequentemente, definições, contextos, 

notas, imagens, vídeos, campo semântico, e outras informações possuem etiquetas próprias e 

é a partir delas que o programa organiza a microestrutura dos verbetes. Vale ressaltar que 

essas etiquetas são pré-definidas pelo programa, restando ao pesquisador escolher as etiquetas 

entre muitas outras etiquetas que o programa disponibiliza. A tarefa do pesquisador consistirá, 

então, em alimentar (inserir) as informações pertinentes ao lado de cada etiqueta.  
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                    Figura 21 – Alimentação do banco de dados. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. Para alimentar o banco de dado é necessário inserir cada 

informação pertinente ao lado de cada etiqueta. Estas correspondem a cada parte do 

verbete. 

  

 Conforme essas informações vão sendo inseridas no banco de dados, o programa 

vai organizando a microestrutura dos verbetes, como planejado pelo pesquisador. 

 Abaixo, tem-se uma ilustração desse recurso: 

 

    Figura 22 – Lexique Pro apresentando a organização de um verbete. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 1 - nome da base de dados; 2 - termo entrada; 3 - lista dos termos em 

ordem alfabética; 4 – classe gramatical; 5 – sinônimo; 6 – remissiva; 7 – nota explicativa; 8 – 

definição; 9 – contexto de ocorrência; 10– etiquetas para inserir dados. 
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 Como se pode observar acima, o programa apresenta vários campos de 

enunciados pré-definidos e, dependendo do verbete escolhido, alguns campos podem ser 

eliminados ou mantidos. Em nosso caso, foram mantidos apenas os campos referentes aos do 

modelo do verbete que escolhemos, pois o programa define os campos do verbete de acordo 

com o modelo de microestrutura escolhido, disponibilizando os campos configurados pelo 

pesquisador.  

 Outros tipos de formatação como a língua a ser descrita, o tamanho e estilo de 

fonte dos diferentes campos do verbete podem ser configurados de acordo com as opções do 

pesquisador.  

 É possível ilustrar cada entrada do dicionário com imagens e vídeos, e ainda 

colocar áudio. O programa suporta imagens no formato JPG, PNG, GIF, BMP e áudio no 

formato WAVE e MP3.  

 Assim que se começa a redação dos verbetes, o próprio programa os organiza em 

ordem alfabética a partir do termo-entrada (2), como se vê na indicação, do lado esquerdo da 

Figura 22. O programa também disponibiliza outros tipos de organização além da alfabética. 

Por exemplo, campos como os de sinônimos (5) e de remissivas (6) apresentam um sistema de 

links aos termos aos quais se referem, bastando selecionar a palavra sinônima ou remissiva 

para se obter o termo referido. O software, de um modo geral, permite um manuseio mais 

prático dos dados, pois agiliza a busca e recuperação de informações no banco de dados.  

 O Lexique Pro constitui um verdadeiro editor eletrônico que permite ao 

pesquisador organizar os verbetes e formatá-los para publicação como página da Web ou 

imprimi-los como documento do Word. Assim, a partir do dicionário digital é possível gerar 

uma versão para impressão no formato Documento Word for Windows. Toda a macro e as 

microestruturas do dicionário impresso podem ser organizadas utilizando-se as ferramentas de 

formatação disponíveis no programa Lexique Pro. Ao final da redação dos verbetes na 

plataforma do programa e da formatação da macro e microestruturas, com alguns comandos, o 

programa cria, automaticamente, um documento word no formato de um dicionário, em 

conformidade com o que foi previamente definido.  

 Para dar o comando de exportar, tanto como documento word quanto como 

página web, ao programa, o usuário deve clicar em ficheiro, na barra de menu. Este comando 

abrirá as opções de exportação do banco de dados, como mostra a ilustração abaixo. 
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                                     Figura 23 - Exportando como Documento ou página Web. 

 
                       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Ao clicar em uma das opções, abrirá um assistente de configuração que solicitará 

alguns comandos relativos à formatação do texto do novo repertório. É neste momento que a 

formação geral do novo texto a ser impresso pode ser feita com a assistência do programa. 

 Pelo exemplo abaixo, podemos observar que o programa gera um verbete de 

forma contínua, ou seja, toda a redação constitui apenas um parágrafo:  

 

coque   [Alumínio]. 

 s.m. 1. Carbono policristalino com uma estrutura não completamente desenvolvida. É obtido das frações 

residuais pesadas de óleo cru pelo processo conhecido "delayed coking". 2. Resíduo sólido ligado, remanescente 

da destilação seca da coqueificação do carvão,  resíduos de petróleo ou outros materiais carbonosos; contém 

carbono como seu principal constituinte, junto com material mineral e material volátil. (AP-10, p. 177). Os 

anodos de carbono são fabricados a partir de 3 matérias-primas: ‹‹coque››, piche e material reciclado (butt, 

rejeito verde e rejeito  cozido) (AP-05, p. 15). Sin. carbono. Var. coque de petróleo.  Nota: O coque pode ser 

produzido a partir do resíduo do petróleo e também a partir de carvão mineral. Mas apenas o coque feito a partir 

do resíduo de petróleo serve para produção de alumínio. 

  

 Vale ressaltar ainda a importância do programa em gerar uma versão eletrônica do 

dicionário. Esta versão revela-se uma ferramenta ágil e útil, uma vez que pode ser facilmente 

instalado em qualquer computador e o usuário pode ter acesso a qualquer termo do banco de 

dados instantaneamente.  Como dito anteriormente, o programa possui um sistema de links 
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nos termos sinônimos, variantes e remissivos, isso agiliza a busca e a recuperação de 

informações no dicionário. 

 

3.2.6 Teste de fiabilidade 

 

 Após obter uma versão provisória do dicionário, partimos para uma etapa que em 

pesquisa lexicográfica se costuma chamar de teste de fiabilidade, para dar credibilidade às 

informações contidas no dicionário.  

 Foi assim que recorremos aos especialistas das empresas para discutir a 

pertinência das informações, correções, confirmar ou refutar definições, acréscimos de outros 

termos e supressões, visando o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo do dicionário. Essa 

recorrência foi muito positiva no sentido de que a apresentação dos dados terminográficos 

precisava ser validada pelos especialistas, antes de entrar definitivamente para o repertório.  

 Sem a discussão dos dados junto a esses profissionais não teria sido possível a 

alteração de muitas definições, melhoradas graças às recomendações e observações técnicas. 

Noutro aspecto, pudemos retirar alguns termos ou inserir outros ao repertório e ainda desfazer 

equívocos relativos às questões de sinonímia, uso de siglas e variantes.  
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4 RESULTADOS  

 

 Uma das razões para produzir o dicionário que ora apresentamos, foi criar um 

instrumento de auxílio profissional para especialistas e não-especialistas dessas três áreas que 

envolvem o ciclo de produção do alumínio, como docentes, estudantes e estagiários, além de 

outros que possam se interessar pela mineração da bauxita, refino da alumina e metalurgia do 

alumínio. 

 Esse público-alvo, de certa forma, imprime as características de uma obra 

terminológica, como por exemplo, a linguagem utilizada na redação das definições e suas 

características discursivas. Como o dicionário do ciclo de produção do alumínio se destina aos 

especialistas da área, foi importante conhecer o perfil dos usuários, para que o repertório se 

tornasse um instrumento de consulta útil enquanto fonte de informação lexical e semântica de 

áreas específicas do conhecimento. 

 Para a elaboração do dicionário consideramos o uso efetivo dos termos técnicos 

registrados em textos técnicos, considerando as variantes. A linguagem discursiva que 

repertoriamos nos exigiu conhecimento prévio e mais intimidade com essas três áreas do 

conhecimento, uma vez que o termo é descrito com as características linguísticas próprias do 

contexto, observando-se as variantes em uso.  

 Nossa proposta foi produzir duas versões do mesmo dicionário. Uma eletrônica, 

em que o próprio Lexique Pro serve de suporte, e através dele podemos distribuir o dicionário. 

O programa possui um recurso que permite ciar um setup do banco de dados, cuja função é 

compactar todo o banco de dados. Este setup pode ser gravado em CD-ROM ou pen drive e 

distribuído para ser instalado em qualquer outro computador. Outra versão é a em formato 

word, gerada a partir da versão eletrônica. O Lexique Pro gera um documento formatado e 

organizado em forma de dicionário pronto para ser impresso. Essa versão é criada de forma 

instantânea pelo programa. Quando se encerra a versão eletrônica, podemos considerar que a 

versão para impressão está pronta. 

  A versão impressa faz parte dessa tese e constitui o volume II desse trabalho. A 

versão eletrônica acompanha este trabalho em CD-ROM. 

 As duas versões são idênticas em termos de conteúdo, pois as informações 

contidas em ambas são as mesmas, e cumprem as mesmas funções. O que diferencia uma da 

outra é a forma de apresentação das informações.  

 A versão impressa apresenta as informações de forma corrida. Os verbetes estão 

organizados em ordem alfabética. Cada um está organizado em um único parágrafo. Na parte 



 

 

144 

 

final dicionário há um índice remissivo que indica a página onde se encontra cada termo-

entrada. 

 A versão eletrônica também está organizada em ordem alfabética, mas os verbetes 

podem ser visualizados em conjunto ou discretamente. Quando visualizados discretamente, 

cada informação que compõe a estrutura do verbete é mostrada de modo separado e 

destacado. Há ainda um sistema de links entre termos relacionados. Os links interligam os 

termos variantes, sinônimos ou quando os termos apresentam alguma relação conceitual. 

 Esta versão, além de apresentar uma organização por ordem alfabética, também 

apresenta uma organização por campos semânticos. Esta organização pode ser visualizada do 

lado esquerdo da tela do programa, na aba “categorias”. Esta organização está de acordo com 

o Quadro 1 – Mapa conceitual da cadeia do alumínio. Há, assim, 3 campos semânticos 

principais – Bauxita, Alumina e Alumínio – e 21 subcampos semânticos. Levando em 

consideração os dois tipos de organização, os termos podem ser visualizados como um todo, 

em ordem alfabética, ou em conjuntos, separados por campos semânticos. 

 Fazem parte da nomenclatura do dicionário, substantivos, adjetivos e verbos. Os 

substantivos se destacam por ser a maioria das lexias. No corpus, foram identificados termos 

simples e complexos. 

 O repertório também apresenta formas sinônimas e variantes e, neste caso, o 

critério de escolha de qual forma constituiria a entrada principal levou em conta o grau de 

frequência de uso dos termos em todo o corpus. A frequência de uso foi fornecido pelo 

WordSmith Tools. 

 Por outro lado, embora fosse desejo nosso encontrar todas as definições no corpus 

da pesquisa, a realidade foi bem outra. Tivemos que elaborar algumas definições a partir do 

entendimento e compreensão que a leitura dos textos nos possibilitou. Assim, algumas 

definições, ausentes nas fontes escritas, foram produzidas ou ajustadas por nós. Porém, nem 

todos os termos puderam ser definidos, pois, mesmo nos esforçando para compreender seu 

funcionamento não foi possível esboçar uma definição, muitas vezes por falta de informações 

mais detalhadas sobre o termo. Os termos que não puderam ser definidos foram excluídos do 

repertório. 

 Com base nas fichas terminológicas, elaboramos o Dicionário do Ciclo de 

Produção do Alumínio que apresenta 1.110 verbetes. A distribuição das informações nos 

verbetes segue necessariamente a ordem da microestrutura apresentada na metodologia. As 

variantes, siglas, sinônimos também constam como entrada e são acompanhadas da categoria 

gramatical, campo semântico, termo remissivo e contexto de ocorrência, de acordo com o 
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Quadro 6 - Estrutura do verbete variante ou sinônimo. Os termos principais apresentam 

campo semântico, categoria gramatical, definição, contexto de ocorrência, sinônimo, 

variante, notas explicativas, remissivas, de acordo com Quadro 5 - Estrutura do verbete 

principal, necessariamente nessa ordem. 

 O domínio semântico está presente tanto no dicionário impresso quanto no 

eletrônico e serve para situar o consulente sobre a que subárea técnica o termo pertence. 

Porém, no dicionário eletrônico, que toma como suporte o programa computacional Lexique-

Pro 3.6, o domínio semântico possui também outra função, pois o programa tem um recurso 

que agrupa os termos de acordo com cada domínio semântico. Assim, caso o consulente 

queira consultar apenas os termos pertencentes ao domínio semântico bauxita, o programa 

gera uma lista apenas com os termos pertencentes a esse domínio, organizados em seus 

subcampos. 

 
             Figura 24 – Organização do dicionário por campo semântico. 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Na figura 24, podemos observar o dicionário organizado em categorias que 

representam os campos semânticos. Do lado esquerdo da figura, podemos observar os três 

campos semânticos principais (Bauxita, Alumina e Alumínio) e os 21 subcampos semânticos. 

Na área de visualização principal do dicionário aparecem apenas os termos do subcampo 

semântico Extração de minério do campo semântico Bauxita. 
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             Figura 25 – Plataforma Lexique Pro – tela de visualização do verbete. 

 
           Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 A Figura 25 exibe a listagem, à esquerda, em ordem alfabética e, no centro, a 

estrutura do verbete “alumina”.  

 Ao consultar as versões do dicionário, o usuário terá as seguintes informações 

sistemáticas: 

 

1. O termo-entrada: obedece a uma sequência alfabética e estão sob forma 

lematizada, substantivos no masculino ou feminino singular, verbos no 

infinitivo e adjetivos. O termo-entrada está em negrito e com letra inicial 

minúscula. Termos em inglês também constituem entradas e estão em suas 

formas originais, por não possuírem uma forma correspondente em português, 

ou ainda que a apresentem, são preferencialmente usados em inglês; 

2. O campo semântico: indica a que atividade do ciclo de produção do alumínio 

o termo pertence. É o conceito-chave que circunscreve os termos relacionados 

ente si dentro de um conjunto. Às vezes um mesmo termo tem uso amplo entre 

dois ou até entre todos os domínios, resultando em variação de significado. Por 

essa razão, alguns termos apresentam mais de uma indicação e, 

consequentemente, uma definição para cada campo semântico, caso apresente 

significados distintos. Vale ressaltar que a versão eletrônica torna mais 

evidente a importância e utilidade desse item no verbete, visto que o Lexique 
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Pro também organiza os verbetes por campo semântico, de forma analógica. 

Os termos do ciclo do alumínio estão organizados em 3 campos semânticos 

principais e 21 subcampos, conforme Quadro 1. 

3. A categoria gramatical: é a referência morfológica e indica a classe 

gramatical do termo-entrada em seus contextos de uso: sf. (substantivo 

feminino), sm. (substantivo masculino), v. (verbo), adj. (adjetivo). Assim, há 

indicação de gênero para os substantivos e sintagmas substantivados; o verbo 

não apresenta a indicação de transitividade. 

4. Sinônimo: indica os diferentes significantes da unidade terminológica, 

especificados no verbete pela abreviatura Sin. Todos os sinônimos apresentam 

entrada própria no dicionário, acompanhados da categoria gramatical, campo 

semântico e do termo-entrada principal a que remete, antecedido pela indicação 

de remissiva Ver. Os sinônimos, embora constituam entradas no repertório, não 

apresentam definição. Em caso de dois termos sinônimos coocorrentes, nosso 

critério de seleção baseou-se na frequência de uso, fornecido pelo WordSmith 

Tool; 

5. Variantes: indicam significantes que apresentam alternância de ortografia, 

lexical e/ou morfossintaxe. Não as identificamos quanto à sua natureza (lexical, 

fonológica, sintática ou gráfica). Conforme critério de escolha baseado em 

estudos de Faulstich (2010), separamos variantes de sinônimos. Arrolamos 

também como variantes as siglas ou acrônimos, indicados pela abreviatura 

Var., e, da mesma forma que os sinônimos, apresentam entrada própria no 

dicionário, acompanhados de campo semântico, categoria gramatical, termo-

entrada principal antecedido pela indicação de remissiva Ver. (que remete ao 

termo principal) e o contexto de ocorrência;  

6. A definição: a definição traz as características que individualizam o termo 

técnico. Redigida de forma sucinta e com o objetivo de ser compreendida pelo 

usuário especializado. A maioria delas foi retirada das fontes pesquisadas. 

Algumas delas foram complementada ou elaborada pelo pesquisador. Quando 

são retiradas das fontes consultadas, são acompanhas da indicação da fonte. 

Não seguimos apenas um modelo de redação, pois nem todos os termos 

apresentam as mesmas possibilidades de descrição. Assim, foram organizadas 

do seguinte modo:  

 Gênero próximo e diferença específica. 
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alumina hidratada: Alumina que tem água adicionada a sua composição 

 Função. 

Pallet: Suporte que serve para colocar e transportar anodos e butts. 

 Descrição, de um objeto, de uma ação, enumerando suas partes ou etapas. 

cuba eletrolítica: Forno constituído de uma carcaça metálica isolada termicamente por 

meio de tijolos isolantes e refratários, e revestida internamente com material 

carbonoso, possuindo no fundo barras metálicas que servem à passagem de corrente 

elétrica. Externamente, esta carcaça se apoia na estrutura do edifício, sendo separada 

desta por isolantes elétricos para evitar fuga de corrente. A parte interna da cuba, que 

abriga o banho de fluoretos fundidos, a alumina dissolvida e o alumínio líquido 

produzido, é revestida de blocos de carbono e pasta à base de carbono. Sobre a carcaça 

é montada uma estrutura para a sustentação dos anodos que são parcialmente 

mergulhados no banho de criolita fundida. 

7. O contexto: ocorrência linguística de um termo técnico em um enunciado, ou 

seja, em um contexto real de uso, com suas características conceituais e 

morfossintáticas. O contexto foi extraído do corpus para comprovar o uso 

contextualizado das unidades terminológicas. Para destacar as unidades 

terminológicas no contexto, optamos por colocá-las entre parênteses angulares 

(‹‹ ››), que facilitam a visualização pelo consulente. Todos os contextos de uso 

são acompanhados da indicação das fontes, codificadas para fins de 

organização, conforme as referências que se encontram organizadas no 

APÊNDICE A desta tese.  

8. Nota: indica alguma particularidade da unidade terminológica não incluída na 

definição do termo-entrada. Diz respeito a informações históricas, de uso, 

enciclopédica. Todas as notas estão fundamentadas nos contextos coletados; 

9. Remissivas: indicam a relação conceitual entre entradas do repertório. 

Optamos por dois caracteres para diferenciar os tipos de remissivas: Cf. 

representa as unidades terminológicas complementares que são citadas tanto 

nas definições quantos nos contextos ou notas; os termos remetidos constituem 

entradas principais com definição e contexto; Ver. indica que a unidade 

terminológica tem uma relação de igualdade com o termo a que remete. É 

usado quando o termo-entrada é sinônimo ou variante. 

 

 De modo amplo, uma das funções das duas versões do dicionário que 

apresentamos é organizar e divulgar a linguagem de especialidade dessas três atividades 

economicamente importante no Estado do Pará. Corroborando essa ideia, o trabalho 

terminológico tem por natureza duas funções principais, o de fixar o conhecimento técnico-
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científico e o de divulgar esse conhecimento para outros setores da sociedade além de 

divulgar esse conhecimento para todos os setores da comunidade pesquisada. Essas duas 

funções integram a natureza da pesquisa que ora apresentamos. 

 A execução deste trabalho se revela inédita, pois, diferente de alguns trabalhos 

publicados sobre a linguagem da mineração ou metalurgia em geral, apresentamos neste 

dicionário uma descrição mais abrangente da unidade terminológica do ciclo de produção do 

alumínio, descrevemos seu funcionamento por meio da atribuição de definição, apresentamos 

contextos reais de uso, e, por vezes, apresentamos notas explicativas, imagens, variantes e 

sinônimos. 

 Os verbetes do dicionário totalizam 1.110 unidades terminológicas, das quais 362 se 

relacionam à mineração da bauxita, 228 se relacionam ao refino da alumina e 693 se 

relacionam à metalurgia do alumínio. Por vezes, alguns termos pertencem a mais de uma área. 

Dos 1.110 verbetes, 108 são ilustrados.  

 Abaixo apresentamos um gráfico demonstrando o número de termos e seus 

percentuais, distribuídos pelos 3 campos semânticos que compõem a estrutura conceitual do 

dicionário. 

 

                     Gráfico 2 – Distribuição de termos no Dicionário por campos semânticos. 

 
                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como podemos observar no Gráfico acima, é maior a ocorrências de termos do 

campo semântico “Alumínio”, com 56% de termos. Depois, tem-se o campo semântico 

“Bauxita” com 26% de termos e o Campo semântico “Alumina” com 18%. Estes números 

demonstram que a atividade da metalurgia do alumínio possui uma linguagem mais 
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abrangente e mais rica em relação ao número de termos veiculados por essas atividades, 

seguido pela atividade de mineração da bauxita.  

 A tabela abaixo demonstra que os termos estão distribuídos por 21 subcampos 

semânticos. A somatória dos números pode ultrapassar o número total de verbetes do 

dicionário, uma vez que muitos termos pertencem a mais de um subcampo ou mesmo a mais 

de um campo semântico. 

 Os subcampos semânticos representam as atividades fins ou etapas principais e/ou 

paralelas dos processos desenvolvidos por cada empresa. Cada subcampo possui seu conjunto 

de termos específicos que o identifica e o delimita. Em conjunto, os termos, embora 

delimitem cada subcampo semântico, estão relacionados direta ou indiretamente ao campo 

semântico maior. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos termos no dicionário por subcampos semânticos. 

Campo semântico Subcampo semântico Quantidade de termos % 

 

 

   

 

  Bauxita 

 

Extração de minério 

 

99 

 

27 

Beneficiamento 92 25 

Transporte ferroviário 3 1 

Secagem 10 3 

Embarque de navios 25 7 

Meio ambiente 27 8 

Estudo e pesquisa em mineração 102 28 

Administração empresarial 4 1 

 

 

 

 

    Alumina 

Moagem 45 20 

Digestão 50 22 

Filtração/decantação 52 23 

Precipitação 21 9 

Calcinação 26 11 

Meio ambiente 19 8 

Administração empresarial 15 7 

 

 

 

 

   Alumínio 

Área de carbono 193 28 

Área de fundição 63 9 

Área de redução 341 49 

Área administrativa 18 3 

Área de serviço industrial 42 6 

Área de meio ambiente 32 5 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 De um modo geral, os subcampos que apresentam um maior número de termos 

são os mais conceitualmente relacionados a cada área do ciclo de produção do alumínio. Os 

dados desta tabela estão mais bem detalhados nos gráficos 3,4 e 5. Nestes gráficos podemos 
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visualizar a relação de frequência dos termos aos seus subcampos semânticos, em que 

podemos observar uma maior ocorrência de termos dos subcampos mais relacionados à 

atividade principal de cada campo semântico principal.  

 No gráfico 3, apresentamos os termos referentes à bauxita. Três subcampos se 

sobressaem por serem mais produtivos em relação aos demais.  

 

       Gráfico 3 – Distribuição de termos por subcampos semânticos da “Bauxita”. 

 
                Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Os subcampos extração de minérios (99), beneficiamento (92), estudo e pesquisa 

em mineração (102) são as mais ligadas à atividade de mineração de bauxita, por isso 

apresentam uma maior quantidade termos que representam esta atividade do ciclo de 

produção do alumínio. 

  O gráfico 4 mostra um arranjo da distribuição dos termos relacionados a atividade 

do refino da alumina. Distribuídos em 7 subcampo semânticos, os termos apresentam um 

certo equilíbrio quanto à ocorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

25% 

1% 3% 

7% 

8% 

28% 

1% 

Subcampos semânticos da Bauxita 

Extração de minério - 99

Benefiamento - 92

Transporte ferroviário - 3

Secagem - 10

Embarque de navios - 25

Meio ambiente - 27

Estudo e pesquisa em mineração - 102

Adminstração empresarial - 4



 

 

152 

 

 

 

      Gráfico 4 – Distribuição dos termos por subcampos semânticos da “Alumina”. 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Os cinco primeiros subcampos semânticos, Moagem (45), Digestão (50), 

Filtração/decantação (52), precipitação (21) e Calcinação (26) estão mais diretamente 

ligados ao processo de refino de alumina. Estes subcampos apresentam um maior número de 

termos, pois são os mais representativos do campo semântico Alumina. 

 O Gráfico 5, abaixo,  mostra os termos da atividade de metalurgia do alumínio. Os 

termos estão distribuídos por 6 subcampos semânticos, uns mais ligados a essa atividade, 

outros relacionados, mas não tão ligados. Os subcampos mais ligados são: área de carbono, 

área de fundição, área de redução e área de serviços industriais.  

 

      Gráfico 5 – Distribuição dos termos por subcampos semânticos do “Alumínio”. 

 
               Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 O campo semântico “Alumina” é o campo semântico com maior número de 

termos. As áreas de carbono (193 – 28%), fundição (63 – 9%), redução (341 – 49%) e 

serviços industriais (42 – 6%) são as áreas mais diretamente ligadas à produção de alumínio 

primário. São os subcampos que apresentam mais termos, pois são os mais representativos do 

campo semântico Alumínio. 

 Observando os subcampos semânticos representados pelos 3 gráficos acima, 

podemos perceber que há uma maior ocorrência de termos naqueles subcampos semânticos 

que são mais diretamente ligados à cada atividade principal do ciclo de produção de alumina. 

É natural e já era esperado este resultado, uma vez que a maior parte dos textos analisados era 

sobre essas atividades. 

 O gráfico 6 demonstra a ocorrência de termos quanto às suas categorias 

gramaticais. Como já se esperava, o dicionário apresenta 564 substantivos masculinos, 516 

substantivos femininos, 22 verbos e apenas 8 adjetivos. 

 

            Gráfico 6 – Distribuição de termos por categorias gramaticais. 

 
           Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 O Gráfico 6 mostra que a maioria dos termos são substantivos - característica 

marcante da linguagens de especialidade – com 51% de substantivos masculinos e 46% de 

substantivos femininos, 2% de verbos e 1% de adjetivos. Ao todo, 97% dos termos são 

substantivos. Essa maior ocorrência de termos substantivados é uma característica marcante 

das terminologias, uma vez que a linguagem de especialidade tem a finalidade de atribuir 

nomes a objetos de um modo geral. Mesmo os verbos e adjetivos que ocorrem nessa 

linguagem são derivados de substantivos. Por exemplo: Rastelar (v.)↔Rastelo (subst.). 

1% 

46% 

2% 

51% 

Categorias gramaticais 

adj. - 8

s.f. - 515

v. - 22

s.m. - 563
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 De acordo com o Gráfico 7, abaixo, o dicionário apresenta ainda, observando o 

modelo variacionista de Faulstich (2010) adotado para esta pesquisa, 214 variantes formais 

(variantes concorrentes), 164 sinônimos (variantes coocorrentes) e 50 empréstimos (variantes 

competitivas). 

 
             Gráfico 7 – Distribuição das variantes terminológicas segundo o modelo de Faulstich (2010). 

 
                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As variantes propriamente ditas (variantes formais) são as mais frequentes, 

seguidas pelos sinônimos (variantes coocorrentes). Os termos sinônimos e variantes formais 

são definidos pelo contexto discursivo. Quanto mais técnico ou científico é o discurso maior a 

probabilidade de ocorrência de sinônimos. Por outro lado, quanto menos técnico ou científico 

é o discurso maior é o probabilidade de ocorrência das variantes formais.  

 Podemos assumir que as variantes formais são típicas do discurso de vulgarização. 

Tanto o discurso com alto grau técnico quanto o discurso de vulgarização são marcados por 

seus usuários e o contexto de uso.  

 Um pouco diferente é a natureza dos empréstimos, pois eles circulam livremente 

tanto nos discursos técnicos quanto nos discursos vulgarizados. Possuem duas características 

importantes do ponto de vista funcional. Eles ocorrem competitivamente com termos em 

português, ou são usados originalmente em língua de origem por falta de um termo 

correspondente em português.  

 De um modo geral, identificamos pelo menos dois tipos de termos, quanto à 

terminologização. Há termos exclusivos da área, e são usados apenas no contexto que envolve 

as três atividades do ciclo de produção do alumínio; e há termos que adquirem um valor 

214 

164 

50 

Variantes terminológicas 

Variantes formais

Sinônimos

Empréstimos
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especializado quando aparecem em um contexto de uso em particular ou atualizam seu valor 

geral, quando empregados na linguagem, mesmo dentro de uma área especializada. 

 Outros termos podem adquirir valores terminológicos diferentes de acordo com o 

âmbito especializado (área temática) em que é utilizado. Neste sentido, há determinados 

termos que são plenamente polissêmicos e podem representar potencialmente conhecimento 

especializado muito variado. Essa polissemia é regulada pelo uso, contextualmente 

condicionado. 

 Embora existam algumas tipologias sobre dicionários, marcados por seus 

caracteres, vale ressaltar quais as características de um dicionário terminológico adotado para 

esse trabalho. Ao caracterizar um dicionário especializado, tem-se como parâmetro, para 

diferenciá-lo do dicionário de língua geral, a cobertura da área pesquisada, linguagem, 

usuários alvo, propósito, macroestrutura, microestrutura e meio (suporte). A distinção é feita 

sempre entre dicionário especializado e dicionário de língua geral. Busca-se, assim, 

confrontá-los utilizando o escopo, a extensão da cobertura de cada um. Um dicionário de 

língua geral abrange palavras de uso geral, enquanto os dicionários de especialidade 

abrangem os termos de uma área específica. Mas isso não significa que palavras de uso 

especializado não possam se tornar parte da linguagem geral e acabarem sendo descritas em 

um dicionário de língua geral, assim como palavras de uso comum podem também se tornar 

especializadas. De fato, uma boa porcentagem das palavras de um dicionário geral teve 

origem em vários domínios especializados. 

 

         Quadro 7 - Resumo das características do dicionário. 

Tema Terminologia do ciclo de produção do alumínio. 

Subtema Terminologia da produção de alumínio primário: 

mineração da bauxita, o refino da alumina e a 

metalurgia do alumínio. 
Área Bauxita, Alumina e Alumínio. 

Subárea Mineração da bauxita, o refino da alumina e a 

metalurgia do alumínio. 

Objeto de estudo Terminologia dessas três atividades. 

Público-alvo Especialistas, trainee, estudantes... 

Densidade terminológica Média 

Tipo de ordenação das entradas Alfabética (versão impressa) / alfabética e sistemática 

(versão eletrônica) 

Tratamento Monolíngue. 

Idioma Português. 

Amplitude da obra Avançado, buscou-se a exaustão. 

Dimensão 1.110 termos. 

Função Descritivo. 

Tipo de vocabulário Dicionário terminológico alfabético monolíngue. 
         Fonte : Elaborada pelo autor. 
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 Antes que se deem por satisfeitas estas observações, gostaríamos de deixar claro 

que a descrição da linguagem técnica do ciclo de produção de alumínio não se esgota com a 

elaboração deste dicionário, pois sentimos que ainda faltou descrever muitos termos e que não 

puderam ser inseridos nesta listagem. Os motivos dessa limitação fogem aos nossos anseios e 

pretensões de esgotamento desta terminologia. O dicionário que ora apresentamos é apenas 

uma parcela da totalidade dos termos daquela linguagem técnica. Fatores de ordem 

administrativa, de segredo industrial, indisponibilidade de pessoal são apenas alguns fatores 

que limitaram nosso acesso e, em parte, frustraram nossas pretensões a uma descrição mais 

exaustiva desta linguagem de especialidade, mas por ora nos contentamos com os resultados 

aqui alcançados.  
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5 DICIONÁRIO DO CICLO DE PRODUÇÃO DO ALUMÍNIO 

 

Os verbetes estão apresentados em ordem alfabética, obedecendo à seguinte estrutura: 

Entrada; Campo Semântico; Referências Gramaticais; Definição; Contexto; Sinônimo; 

Variante; Remissiva (em casos de variação, sinonímia ou quando surge um termo-entrada na 

definição ou no contexto que precisa ser esclarecido); Nota (em casos em que se precisa 

maiores esclarecimentos sobre o termo-entrada). A seguir apresentamos uma lista de 

abreviações que usamos no Dicionário: 

 

5.1 Lista de abreviatura 

 

A - Administração 

AC  

AC               

- Assessor de Controle 

- Artigo científico 

Adj. 

AP 

BI 

- Adjetivo 

- Apostila 

- Boletin informative 

C    

CA             

- Carbono 

- Cartilhas 

Cf. - Confere (representa as unidades terminológicas complementares que 

são citadas tanto nas definições quantos nos contextos ou notas; os 

termos remetidos constituem entradas principais com definição e 

contexto) 

CS   

DT 

DVD              

- Controle e Sistema 

- Dissertações e Teses 

- vídeos institucionais em DVD 

F                 - Fundição 

Franc. - Francês (equivalente) 

GA               - Gerente Administrativo 

Ingl. 

LV 

- Inglês (equivalente) 

- Livros 

MA - Meio Ambiente 
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MN - Monografias feitas por estagiários 

R 

RT                 

- Redução 

- Relatórios técnicos 

SI  

SI                

- Serviços Industriais 

- Textos publicados em sites 

Sin. - Sinônimo  

sf. - Substantivo feminine 

sm. - Substantivo masculine 

SL 

ST 

TA 

- Apresentação de slides 

- Sítios 

- Textos avulsos de arquivos técnicos. 

TADM 

TC 

- Técnico Administrativo 

- Trabalhos apresentados em congressos 

TMA            -  Técnico em Meio Ambiente 

TP                -Técnico de Processo 

v. - Verbo 

Var. - Variante 

Ver. - Verificar (usado quando o termo remetido, que está contido na 

definição, contexto ou nota do termo-entrada onde se encontra a 

remissiva, for um verbete desenvolvido com definição e contexto). 
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A  -  a 
 

abrasão  [Alumínio], [Bauxita], [Alumina]. 

 

 s.f. Perda de finas partículas de material, 

em decorrência do escorregamento sob alta 

pressão e temperatura entre a peça e a 

ferramenta. (LV-008, p. 132). O modelo de 

entrada dos gases na tremonha do filtro 

não foi projetado para reduzir a 

velocidade dos gases e não está havendo 

distribuição uniforme para as mangas, 

com isso o impacto das partículas direto 

provoca «abrasão» nas mangas reduzindo, 

assim, a vida útil.  (MN-008, p. 31) 

 

abrasivo   [Bauxita], [Alumina], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. (1) Substância dura usada para 

retificar, afiar, esmerilhar, polir, dar 

acabamento fino, acabamento em tambor 

ou para jateamento. Inclui materiais 

naturais, tais como granada, esmeril, 

coríndon e diamante, bem como produtos 

obtidos em forno elétrico, tais como óxido 

de alumínio, carboneto de silício e 

carboneto de boro. (2) Partículas duras, tais 

como rochas, areia ou fragmentos de 

determinados metais duros, que desgastam 

uma superfície quando aplicadas sob 

pressão. (ST-004). Os abrasivos para 

serem utilizados devem seguir as normas 

que regulamentam a segurança na 

utilização de «abrasivos», tais como: 

ABNT, ANSI, CSA, WHMIS, OSHA, etc. 

Sempre trabalhe conforme estas normas e 

regulamentações. (CA-001, p. 105) 

 

absorção  [Alumínio], [Alumina]. 

 

 s.f. Processo físico no qual um material 

coleta e retém outro, com a formação de 

uma mistura, podendo ser acompanhada de 

uma reação química. (LV-012, p. 9). As 

ligas de alumínio são muito susceptíveis à 

absorção de hidrogênio quando no estado 

líquido. (DT-002, p. 40) 

 

 

AC   [Alumínio]. 

 

 s.f. Do inglês 'altenating current'. Ver. 

corrente alternada. As chaves de 

aproximação para ‹‹corrente alternada 

(AC)›› são providas de dispositivos de 

segurança contra tensões excessivas da 

rede. (LV-026, p. 41). Var. corrente 

alternada.  

 

acamadamento  [Bauxita]. 

 

 s.m. Feições das rochas sedimentares, uma 

vez que consiste na disposição em corpos 

tabulares (camadas), com espessura e 

extensão variáveis, porém com 

características físicas próprias no que tange 

a sua granulometria, grau de esfericidade, 

arredondamento, tipo de cimento e seleção, 

como também, algumas vezes, por sua 

coloração. Reflete as condições do 

ambiente deposicional em que se 

formaram as rochas sedimentares. (LV-012, 

p. 10). Macambira (1997) sugere que o 

«acamadamento» observado e a repetição 

das camadas nestes corpos indicam 

injeções múltiplas de magmas, os quais 

foram submetidos a processos de 

fracionamento magmático, e alojados em 

crosta continental siálica. (CA-012, p. 136) 

 

  
 

ação antrópica   [Bauxita], [Alumina], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Atividade desenvolvida pelo homem 

sobre o meio ambiente, independentemente 

de ser maléfica ou benéfica. (LV-012, p. 
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12). Restaurar a função e a estrutura de 

um ambiente degradado, buscando 

similaridade com as características 

anteriores à «ação antrópica» ou distúrbio 

ambiental ausadores da degradação, é um 

dos desafios que as ciências enfrentam na 

tentativa de mitigar os efeitos da 

degradação (YOUNG, 2000). (DT-007, p. 

11) 

 

ACD  [Alumínio]. 

 

 s.f. Do inglês 'anode-cathode distance'. 

Ver. distância anodo-catodo. O nível de 

banho e a ‹‹ACD›› devem ser medidos a 

cada 15 minutos durante o EA. (AP-010, p. 

234) Var. distância anodo-catodo.  

Cf. efeito anódico. 

 

ácido fluorídrico   [Alumínio]. 

 

 s.m. Símbolo (HF - hexafluoreto). Ácido 

esverdeado do grupo dos Hidrácidos que 

tem como maior propriedade sua facilidade 

em atacar materiais silicáticos 

(principalmente o vidro). Por isso o HF só 

deve ser armazenado em recipientes 

metálicos ou plásticos. (TI-002). O ‹‹ácido 

fluorídrico›› é adsorvido rapidamente 

entre o instante em que os gases recebem a 

alumina injetada nos reatores até o 

momento em que passam através da 

alumina formada nas mangas. (AP-010, p. 

351) Sin. HF. 

 

ácidos graxos   [Bauxita]. 

 

 s.m. Compostos que contêm uma cadeia 

com 14, 16 ou 18 átomos de carbono, não 

ramificada, saturada ou insaturada, com 

um grupo carboxílico em uma ponta da 

molécula. (LV-012, p. 11). Quase todos os 

ácidos graxos encontrados na natureza 

encerram um número par de átomos de 

carbono, incluindo o carbono no grupo 

carboxílico. (LV-012, p. 11) 

 

 

 

 

ADA  [Bauxita], [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. área diretamente afetada. Dentro 

do terreno uma faixa de no mínimo 30 m 

de largura nas margens das nascentes do 

igarapé Tauá e rio Arienga aí existentes 

não fazem parte da «ADA» porque foram 

destinadas no projeto como Áreas de 

Preservação Permanente, de acordo com a 

legislação ambiental. (RT-014, p. 29) 

Var. área diretamente afetada.  

 

adensamento   [Bauxita]. 

 

 s.m. Redução natural do espaço poroso e o 

consequente aumento da densidade de 

camadas ou horizontes do solo, por 

dissecação, iluviação ou precipitação 

química. Quando resultante da ação 

antrópica é denominado compactação. 

(LV-012, p. 12). A subsolagem objetivou o 

rompimento de camadas de impedimento 

físico pelo maior adensamento do solo, 

para aumentar a infiltração de água e 

desenvolvimento do sistema radicular, 

proporcionando melhoria das condições 

para absorção de água e nutrientes pelas 

plantas, principalmente em subsuperfície. 

(DT-007, p. 63) 

 

adsorção  [Alumina]. 

 

 s.f. Processo através do qual átomos, 

moléculas e íons são retidos na superfície 

de sólidos por intermédio de ligações 

físicas ou químicas. (LV-012, p. 13). Na 

literatura é reportada a utilização da lama 

vermelha para a adsorção e clarifi cação 

de chorume, obtendo uma redução na 

carga orgânica de aproximadamente 60% 

de remoção de cor. (AC-003, p. 86) 

 

AE   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. alimentação especial. O sistema 

inicia a alimentação suspensa a pedido do 

operador via terminal e o modo de 

alimentação for under feeding, over 

feeding, tracking. AEA, AM, ‹‹AE›› e SEA 
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não estiver sendo executado. (AP-034) 

Var. alimentação especial.  

 

AEA   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. alimentação para efeito anódico. 

O sistema inicia a alimentação suspensa a 

pedido do operador via terminal e o modo 

de alimentação for under feeding, over 

feeding, tracking. ‹‹AEA››, AM, AE e SEA 

não estiver sendo executado. (AP-034) 

Var. alimentação para efeito anódico.  

 

aeração  [Alumina]. 

 

 s.f. Oxigenação da água ou outras 

substâncias líquido-pastosas com o auxílio 

de ar comprimido. (LV-012, p. 14). A 

«aeração» tem a função de abastecer a 

polpa com bolhas que são responsáveis 

pelo transporte das partículas hidrofóbicas. 

Quanto maior a superfície específica das 

bolhas, maior a probabilidade de contato 

com as partículas e, conseqüentemente 

maior a eficiência do processo de flotação. 

(LV-020, p. 239) 

 

aeração do solo   [Bauxita]. 

 

 s.f. Processo através do qual é efetuada a 

troca de gases entre o ar do solo e o ar 

atmosférico. Solos bem arejados 

apresentam ar de composição semelhante 

ao da atmosfera logo acima da superfície, 

sendo que solos com arejamento deficiente, 

geralmente apresentam taxa muito elevada 

de CO2, e em consequência uma baixa 

percentagem de oxigênio, em relação à 

atmosfera. (LV-012, p. 14). A velocidade 

de «aeração» depende em muito do volume 

e da continuidade dos poros do solo. (LV-

012, p. 14) 

 

aerogeofísica   [Bauxita]. 

 

 s.f. Aerolevantamentos geofísicos 

específicos para alvos minerais, incluindo 

gamaespectromia, eletromagnetometria, 

gravimetria, e magnetometria. (LV-006, p. 

24). Grande parte do território paraense é 

recoberta por levantamentos 

«aerogeofísicos», em áreas de escudos 

précambrianos e das bacias sedimentares 

fanerozóicas. (CA-12, p. 23) 

 

afloramento   [Bauxita]. 

 

 s.m. Exposição natural em superfície, de 

rocha ou mineral, bem como, quaisquer 

outras exposições acessíveis à observação 

humana, tais como: corte de estradas, 

túneis, galerias subterrâneas, poços, etc. 

(LV-012, p. 14). Em vista da natureza 

supergência dos depósitos de bauxita e o 

caráter regional do estudo, o presente 

trabalho foi desenvolvido principalmente 

com base em observações de campo. No 

entanto, sendo raríssimos os afloramentos 

naturais do manto laterítico/bauxítico na 

região, (...). (AC-004, p. 695) 

 

afundado   [Bauxita]. 

 

 s.m. Material de densidade maior que a 

densidade de separação (produto pesado). 

(LV-016, 301). O separador contendo uma 

polpa de meio denso, a uma densidade 

pré-determinada, separa o minério em dois 

produtos: flutuado e «afundado». (LV-002, 

p. 304) Sin. fração pesada. 

 

agente dispersante  [Alumina]. 

 

 s.m. Substância química que reduz a 

atração entre as partículas. (LV-012, p. 15). 

«Agentes dispersantes» não são 

necessários, devido às forças tangenciais 

cortantes dentro dos hidrociclones, que 

previnem a formação de flocos e de 

aglomerações de material. (LV-020, p. 88) 

 

agente floculante  [Alumina]. 

 

 s.m. Substância que, quando adicionada à 

água residuária, forma um agregado em 

flocos das partículas em suspensão, 

podendo provocar a sua sedimentação. 

(LV-012, p. 15). O aluminato de sódio 

também é usado como «agente floculante» 
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no tratamento de água potável e água 

industrial. (AC-001, p. 492) 

 

aglomeração   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. briquetagem. A «aglomeração» 

são operações aplicadas aos minérios e/ou 

concentrados de granulação fina não 

adequado, para utilização em processos 

industriais.  (LV-016, p. 615) 

Sin. briquetagem. 

 

aglomerante  [Alumínio]. 

 

 s.m. Material usado para unir os materiais 

componentes do bloco de anodo. Na 

fábrica de anodo verde, o material usado 

como aglomerante é o piche. Quanto 

menor é a densidade aparente do coque, 

maior é a demanda de ‹‹aglomerante››, o 

que traz muitos problemas para a 

qualidade do anodo produzido. (AP-007, p. 

18) 

 

agregado seco   [Alumínio]. 

 

 s.m. Material resultante da mistura de 

coque e butt quando ainda não se 

encontram misturado ao piche. Para 

preparação das frações do ‹‹agregado 

seco›› (coque + butt), o coque e o butt são 

britados, peneirados e separados de 

acordo com a granulometria desejada. 

(AP-007, p. 22) Cf. coque; butt. 

 

água bruta   [Alumina]. 

 

 s.f. Água que se encontra em fonte de 

abastecimento, antes de receber qualquer 

tipo de tratamento. (LV-012, p. 16). O 

reúso de tal efluente reflete em uma 

diminuição da demanda por água 

industrial o que significa uma redução da 

captação de água bruta, possibilitando 

uma situação ecológica mais equilibrada 

(...). (MN-004, p. 20) 

 

água de constituição   [Alumina]. 

 

 s.f. Água que faz parte da composição 

química de um mineral, tal como a água 

dos minerais hidratados. (LV-012, p. 17). 

A alumina hidratada, obtida no processo 

Bayer, após secagem a 100°C, dá origem a 

um produto contendo 35% de «água de 

constituição». Essa alumina hidratada é 

usada na produção de vidros. (LV-029, p. 

61) 

 

água de reciclagem   [Alumina]. 

 

s.f. Água retornada ao processo, após 

tratamento ou não, e cujas características 

físicas e químicas são adequadas ao 

processo. (LV-015, p. 806). Em muitos 

casos, o efeito da água no processo de 

flotação é objeto de estudo, podendo-se 

investigar a influência da «água de 

reciclagem», o comportamento de espécies 

iônicas existentes ou a influência da 

sazonalidade, entre outros. (LV-020, p. 

240) Var. reciclagem de água.  

 

água de resfriamento   [Alumínio]. 

 

 s.f. Água usada para fazer  resfriameno do 

anodo quando sai do forno de cozimento. 

O lavador utiliza ‹‹água de resfriamento›› 

para fazer a primeira lavagem e uma 

neutralização da água de lavagem. (AP-

023) 

 

água estrutural  [Bauxita]. 

 

 s.f. Água que permanece em amostra de 

solo após secagem deste em forno a uma 

temperatura de 105° C. (LV-012, p. 17). 

Os valores elevados de perda ao fogo 

estão, provavelmente, relacionados à 

eliminação de «água estrutural» da 

gibbsita e da caulinita e, portanto, esse 

resultado não pode ser usado para a 

quantificação desses minerais. (AC-007, p. 

327) 

 

água industrial   [Alumina]. 

 

 s.f. Água de origem qualquer 

desmineralizada utilizada por indústrias, 
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cujo objetivo é impedir que minerais 

presentes na água criem incrustações na 

paredes de tubulações e equipamentos 

industriais. Existem diversas fontes de 

entradas de água em uma refinaria de 

alumina. tais como: água presente na 

solução de hidróxido de sódio de 

reposição, água pluvial absorvida pela 

bauxita nos pátios de estocagem. «água 

industrial» para reposição de condensado 

utilizado para lavagem de lama vermelha, 

umidade da bauxita desaguada do 

mineroduto. dentre outras. (AP-001, p. 9) 

 

água residuária   [Bauxita], [Alumínio]. 

 

 s.f. Denominação aplicada a qualquer 

despejo ou resíduo líquido com 

potencialidade de causar poluição ou 

contaminação. (LV-012, p. 19). Muito 

embora o reúso de «água residuária» não 

seja exatamente um conceito novo, o 

avanço científico-tecnológico tem 

alargado bastante a sua prática no setor 

industrial. (LV-006, p. 15) 

 

AIA   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. avaliação de impacto ambiental. 

Tendo em vista as diversas possibilidades 

de abordagem para análise e classificação 

de impactos ambientais, qualquer processo 

de «AIA» requer uma prévia discussão 

sobre metodologias de identificação e de 

avaliação desses impactos. (RT-020, p. 

185) Var. avaliação de impacto ambiental.  

 

AID   [Bauxita], [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. área de influência direta. . A Área 

de Influência Direta («AID») corresponde 

a área onde deverão ocorrer os efeitos das 

interferências da Refinaria, devido aos 

lançamentos dos efluentes líquidos 

tratados no rio Pará nas etapas de 

Implantação e Operação, e os lançamentos 

das drenagens de água de chuva no 

igarapé Tauá e rio Arienga durante a 

etapa de Implantação. (RT-014, p. 34) 

Var. área de influência direta.  

AIF³   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. fluoreto de alumínio. Acessar o 

programa de adição de ‹‹AIF3››, CaF2 e 

barrilha no SISRED. (AP-004) 

Var. fluoreto de alumínio.  

 

AII   [Bauxita], [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. área de influência indireta. Este 

conjunto constitui a Área de Influência 

Indireta («AII») do projeto, incluindo os 

municípios de Ananindeua, Barcarena, 

Belém, Benevides, Marituba, Santa Isabel 

do Pará, Santa Bárbara do Pará, 

Abaetetuba, Acará, Cametá, Igarapé-Miri, 

Moju, Tailândia e Tomé-Açu. (RT-014, p. 

40) Var. área de influência indireta.  

 

AIL   [Alumínio]. 

 

 s.m. Do inglês 'aluminium loss'. Perda de 

peso (massa) de alumínio no banho 

fundido. (AP-037, p. 399). A ‹‹AIL›› pode 

ser constituída de perdas devido à 

dissolução química do metal, reação com 

a umidade e com o cadinho, e perdas por 

evaporação ou oxidação na superfície  do 

banho fundido. (AP-010, p. 399) 

 

air-burning   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. oxidação ao ar. A reação de 

‹‹air-burning›› (axidação ao ar) ocorre em 

maior quantidade no carbono que é obtido 

pelo cozimento do anodo. (AP-005, p. 14) 

Sin. oxidação ao ar. 

 

air lift   [Alumínio]. 

 

 s.m. Sistema de transporte pneumático ou 

de elevação pneumática ou de ar. O ‹‹air 

lift›› eleva toda essa alumina fluoretada 

até aproximadamente 40 m acima do solo. 

(AP-010, p. 353) 

 

álcali   [Alumina]. 

 

 s.m. Substância com característica básica, 

podendo ser um hidróxido ou óxido dos 
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metais alcalinos (lítio, sódio, potássio, 

rubídio e césio) e, por extensão, óxidos, 

carbonatos e bicarbonatos destes metais. 

(LV-014, p. 721). Os «álcalis» estão entre 

as poucas substâncias que atacam a 

camada de óxido e consequentemente, 

corroem o alumínio. (TI-005, p. 5) 

 

alcalinidade   [Bauxita]. 

 

 s.f. Capacidade das águas em neutralizar 

compostos de caráter ácido, propriedade 

esta devido ao conteúdo de carbonatos, 

bicarbonatos, hidróxidos e ocasionalmente 

boratos, silicatos e fosfatos. (LV-012, p. 

20). A «alcalinidade» em concentrações 

moderadas na água para o consumo 

humano não apresentam nenhum 

inconveniente para a saúde, mas, em níveis 

elevados, pode trazer sabor desagradável. 

(RT-020, p. III.52) 

 

alcatrão  [Alumínio]. 

 

s.m. Denominação utilizada para qualquer 

das várias misturas semi-sólidas de 

hidrocarbonetos e de carbono livre, 

produzidas por destilação destrutiva de 

carvão ou por refino do petróleo. (LV-012, 

p. 20). Devido a sua estrutura química e 

ao elevado valor  de coqueificação. o 

piche obtido na destilação de «alcatrão» 

de carvão é o aglutinante prefere para 

fabricação dos anodos usados na eletrólise 

da Alumina. (AD-001, p. 17) 

 

álico  [Bauxita].  

 

 adj. Condição química do solo que 

apresenta saturação por alumínio trocável 

(valor de m igual ou superior a 50%), 

associada a um teor de alumínio extraível > 

0,5 cmolc/kg de solo. É calculada pela 

expressão m (%) = 100 Al3+ / (Al3+ S), 

onde S é a soma de cátions básicos 

trocáveis. Para efeito de classificação do 

solo, a saturação por alumínio trocável é 

considerada em uma seção de controle de 

100cm de espessura, contada a partir dos 

25cm superficiais, ou menos profunda, 

quando presente contato lítico ou litóide 

antes dos 125cm. (LV-012, p. 21).  

O solo em geral é argiloso, com pequenas 

ocorrências de arenito, e intercalado com 

jazidas consideráveis de bauxita e argila 

refratárias. A classificação do solo 

predominante é do tipo Latossolo 

vermelho-amarelo «álico», com grande 

capacidade de infiltração e 

permeabilidade, porém com elevado grau 

de acidez. (DT-009, p. 36) 

 

alimentação  [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Ação de alimentar um equipamento ou 

máquina com algum material. Por exemplo, 

alimentar com alumina o forno de redução. 

A ‹‹alimentação›› das cubas com alumina 

é controlada através de saídas digitais, 

que são acionadas ciclicamente ao longo 

dos períodos de alimentação. (AP-034) 

Cf. alimentar. 

 

alimentação de inicialização   [Alumínio]. 

 

 s.f. Modo de alimentação de alumina 

utilizado automaticamente pelo controle de 

alimentação de cubas sob determinadas 

condições, e tem como objetivos  

regularizar a resistência na faixa de 

controle e permitir o rateamento da 

oscilação. (AP-034). É necessário fazer 

pequenos ajustes na resistência 

alternando-se automaticamente o modo de 

‹‹alimentação de inicialização››. (AP-034) 

Cf. alimentação; controle de alimentação 

de cubas. 

 

alimentação de troca de anodo  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Modo de alimentação que tem por 

finalidade diminuir a incidência de efeitos 

anódicos após a troca de anodos. É 

automaticamente ativado pelo controle de 

alimentação de cubas quando o operador 

liga a chave de boca dos anodos. (AP-034). 

O sistema finaliza  a ‹‹alimentação de 
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troca do anodo›› em certas condições. 

(AP-034) Cf. alimentação. 

 

alimentação especial  [Alumínio]. 

 

 s.f. Modo de alimentação utilizado pelo 

controle de alimentação de cubas quando 

está em CAR ou CAR inibido por operador. 

Tem por objetivo evitar a ocorrência de 

efeito anódico quando a cuba se encontra 

em manutenção. (AP-034). Quando o 

período de alimentação especial terminar 

e a chave de alimentação especial 

permanecer ligada, o sistema inicia a 

‹‹alimentação especial››. (AP-034) 

Var. AE.  Cf. alimentação; CAR. 

 

alimentação manual   [Alumínio]. 

 

 s.f. Modo de alimentação usado quando há 

necessidade de acionar os quebradores e 

alimentadores manualmente. (AP-029, p. 

3). Durante a desobstrução de furos de 

alimentação, ou para interromper a 

alimentação inibindo a atuação do 

computador ou PCL por tempo limitado, 

para tratamento de forno anormal se usa a 

‹‹alimentação manual››. (AP-029, p. 3) 

Var. AM.  Cf. alimentação. 

 

alimentação para efeito anódico  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Modo de alimentação utilizado 

automaticamente pelo controle de 

alimentação de cubas quando ocorre efeito 

anódico. Tem por objetivo suprir  a cuba 

com alumina o mais rápido possível. (AP-

034). O sistema inicia a ‹‹alimentação 

para efeito anódico›› quando ocorrer um 

efeito anódico. (AP-034). Var. AEA.  

Cf. alimentação. 

 

alimentação semiautomática   [Alumínio].   

 

s.f. Alimentação automática em que o 

computador manda alimentar o forno com 

uma taxa de alumina preestabelecida. Em 

caso de falha do computador de processo 

a ‹‹alimentação semiautomática›› é 

ativada, suprindo a possível falta de 

alumina no forno. (AP-029) 

Cf. alimentação. Nota: Este tipo de 

alimentação é usado quando o computador 

de processo está fora de controle. Neste 

caso liga-se a chave apropriada no PCL 

para o modo semiautomático e este passa a 

emitir sinais, através de pulsos, para a 

válvula solenóide que faz acionar os 

quebradores e alimentadores conforme o 

tempo ajustado para o aquecedor. (AP-029) 

 

alimentação suspensa   [Alumínio]. 

 

 s.f. Modo de alimentação de alumina 

utilizado pelo controle de alimentação de 

cubas quando a forno está em CAR. Tem 

por finilidade suspender a alimentação da 

cuba até a ocorrência do efeito anódico. 

(AP-034). O sistema inicia a ‹‹alimentação 

suspensa›› a pedido do operador via 

terminal se o modo de alimentação under 

feeding, over feeding, tracking. (AP-034) 

Cf. alimentação; CAR. 

 

alimentador   [Alumínio].  

 

s.m. (1) Dispositivo que alimenta o forno 

de redução com alumina. Ponto por onde 

se despeja alumina no forno eletrolítico. (2) 

Dispositivo responsável por regular a 

distribuição de material em toda extensão 

da correia, já que em transportador de 

correia com fluxo irregular de carga, 

ocorrem de setores da correia terem falta 

de material, enquanto em outros setores 

ocorre sobrecarga; provocando assim 

queda de produto da correia o que 

influencia na capacidade projetada do 

equipamento.  

Limpar com vassoura de pelo para retirar 

alumina proveniente do teste dos 

«alimentadores», bem como resíduos 

oriundos da montagem da superestrutura, 

deixando a cuba limpa. (AP-007, p. 6) 

Nota: No forno eletrolítico, o alimentador 

é localizado na parte superior do forno. Em 

cada forno de redução existem três 

alimentadores. 
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alimentador de placas   [Bauxita]. 

 

 s.m. Dispositivo de alimentação de 

material fragmentado, constituído de 

sistema de esteiras com placas de metal 

que arrastam o material, usado para 

materiais abrasivos, pesados e irregulares. 

A alimentação da lavagem é feita a uma 

média horária de 1350t, cujo controle é 

feito pela velocidade do «alimentador de 

placas» e por uma balança instalada na 

entrada da planta. (LV-003, 636) 

 

alimentador vibratório   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. calha vibratória. O ‹‹alimentador 

vibratório›› alimenta a primeira peneira 

vibratória do tipo niágara para 

classificação em três frações. (AP-023). 

Sin. calha vibratória. 

 

alimentar  [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 v. Abastecer, suprir qualquer equipamento 

com qualquer material. A quantidade de 

alumina ‹‹alimentada›› durante este modo 

é feita em duas etapas com tempo total 

prefixado. (AP-034) 

 

 

 

 

 

alofana   [Bauxita]. 

 

 s.f. Mineral de argila, amorfo, com 

proporções indefinidas de alumínio, sílica 

e água. (LV-012, p. 22). Caráter do solo 

que refere-se à presença de «alofana», 

imogolita, ferridrita ou complexos de 

alumínio e humus, isto é, materiais 

amorfos que conferem ao solo uma 

densidade aparente igual ou superior a 1,0 

g/cm3 e percentagem (pelo oxalato de 

amônio) de Al3 + ½ ferro > 1,0. (LV-012, 

p. 62) 

 

alta-voz   [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Sitema de comunicação geral via 

alto-falante instalado pelas áreas de fábrica. 

Acionar EBAs da área via rádio (canal1) 

ou ‹‹alta-voz››. (AP-033) 

 

alto-forno   [Alumínio]. 

 

s.f. Equipamento destinado a fundir e 

reduzir os minérios de ferro com o fim de 

produzir o ferro fundido. (LV-004, p. 31). 

Cada «alto-forno» produz mensalmente 

cerca de 10 mil toneladas de ferro gusa, o 

que perfaz uma produção de 370.000 t por 

mês. (CA-12, p. 179) Nota: Os altos-fornos 

geralmente recebem matéria-prima pela 

parte de cima da coluna e são revestidos de 

material refratário. A capacidade típica de 

produção de um alto-forno varia de um a 

cinco milhões de toneladas anuais. Apesar 

de serem equipamentos de longa vida útil, 

precisam ser paralisados em intervalos 

regulares de tempo para manutenção. (ST-

004) 

 

alume   [Bauxita]. 

 

 s.m. Sulfato de um metal trivalente 

(alumínio, cromo, ferro) e de um metal 

alcalino ou amônio, alúmen. No caso 

alumínio e no processo Bayer 

NH4Al(SO4)²+. (LV-014, p. 718). (...) por 

meio da filtração é removida a sílica e à 

solução resultante é adicionada amônia 
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para precipitação do alumínio sob a forma 

de «alume». (LV-014, p. 322) 

 

alúmen   [Alumina]. 

 

 s.m. Denominação comercial do sulfato de 

alumínio, utilizado no tratamento da água 

de abastecimento ou residuária, e obtido 

pela combinação de bauxita com ácido 

sulfúrico. (LV-012, p. 24). Atualmente, o 

«alúmen» é produzido somente a partir do 

hidróxido de alumínio proveniente do 

Processo Bayer e ainda é utilizado na 

indústria do couro, como um mordente, na 

indústria farmacêutica e de cosméticos e 

como agente de coagulação do látex. (AC-

001, p. 492) 

 

alumina   [Alumínio], [Alumina].   

 

s.f. Óxido de alumínio refinado a partir do 

minério de bauxita; constitui uma das 

matérias primas para a fundição do metal 

de alumínio. Pó branco muito estável que 

tem a composição química Al²O³, 

produzida pela calcinação do Al(OH)³ 

extraído da bauxita. Seu ponto de fusão é 

2050ºC. (AP-007, p. 2). Existem dois tipos 

de ‹‹alumina››, a Sandy e Fluory. A 

diferença entre elas se dá pela 

temperatura de calcinação, que na Fluory 

é maior, tornando-a mais cara. (AP-007, p. 

3) Sin. óxido de alumínio. Nota: É a 

matéria-prima para a produção do alumínio 

primário. Sua forma hidratada 

(Al²O³.3H²O) pode ser utilizada na 

fabricação de detergentes, produtos de 

limpeza, compostos para tratamento da 

água, supressores de fumaça, materiais 

ópticos e cremes dentais. Atende também a 

indústria de plástico, de mármore, de 

granito sintético e de isolante. (RT-003, p. 

12) 

  
 

alumina alpha (α)  [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. Alumina gama que, durante a 

desidratação e a calcinação, sofre 

modificações mais amplas dos cristais. 

(AP-010, p. 168). Para dissolver uma 

alumina que tenha elevado teor de 

‹‹alumina alpha››, teremos que aplicar 

mais calor (mais energia) a esta. (AP-010, 

p. 252) Sin. coríndon. Cf. alumina; 

alumina gama (γ). Nota: A diferença entre 

alumina alpha e alumina gama está 

relacionada ao grau de calcinação da 

alumina: quanto mais elevada a 

temperatura de calcinação maior o teor de 

alumina alpha 

 

alumina calcinada   [Alumina], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Alumina desidratada, depois de passar 

pelos fornos calcinadores, onde a água de 

sua composição é retirada. Possui certa 

quantidade de cálcio e sódio. Após esta 

etapa, resfria-se a ‹‹alumina calcinada›› 

em resfriadores de leito fluidizado até uma 

temperatura que permita seu transporte 

aos silos de estocagem, sem causar danos 

às correias transportadoras. (AP-011, p. 

165) Sin. alumina virgem, alumina fresca, 

alumina primária. Cf. alumina; alumina 
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secundária. Nota: A alumina quando é 

recebida pela indústria (ALBRAS), 

encontra-se em seu primeiro estágio, 

calcinada. Depois, é levada para planta de 

tratamento de gases, onde é passada em 

contra corrente aos gases dessa planta para 

adsorver o flúor desses gases. Após esse 

processo de adsorção de flúor, passa a se 

chamar alumina fluoretada ou secundária, 

matéria prima para os fornos de redução. 

 

alumina contaminada   [Alumina]. 

 

 s.f. Alumina que não está dentro das 

especificações estabelecidas em contrato, 

por possuir características físico-químicas 

diferentes das acordadas. (MN-007, p. 62). 

A BL recebe a lama vermelha proveniente 

do processo de obtenção de alumina na 

Alunorte. Além, disso, ela também serve de 

receptáculo para as cinzas da queima em 

caldeiras e, em raros casos, «alumina 

contaminada». (MN-007, p.62) 

 

alumina de transição   [Alumina]. 

 

 s.f. Óxido de alumínio intermediário 

obtido antes da alumina alfa. (SL-002, 

slide 27). Entre 250 e 280 ºC, a gibbsita se 

decompõe e dá lugar a uma «alumina de 

transição» crisptocristalina (Al²O³-k), cuja 

presença, apesar de ser detectada por 

DRX (Fig. 6), pode ser sugerida pela 

reflexão da gibbsita (18,21º ou 4,87 Å) (...). 

(AC-006, p. 454) 

 

alumina de varrição   [Alumina]. 

 

 s.f. Alumina residuária ou de sobra 

recolhido dos pisos, de sob as correias 

transportadoras, de purga dos calcinadores 

e durante o carregamento nos navios. (RT-

003, p. 68). Por meio do projeto, 

desenvolvido pela Alunorte em parceria 

com a IBAR, a «alumina de varrição» 

passa a ser reaproveitada como matéria 

prima na composição dos materiais 

refratários da fabricante. Com o projeto 

aprovado, foi estabelecido o contrato entre 

Alunorte e a empresa para fornecimento 

de 150 toneladas/mês. (RT-003, p. 68) 

 

alumina eletrofundida   [Alumina]. 

 

 s.f. Alumina obtida a partir da fusão da 

alumina grau metalúrgico ou bauxita em 

fornos elétricos a arco. Podem se fundidas 

com silício (mulita), óxido de cálcio 

(cemento), óxido de magnésio (espinélio), 

óxido zircônico. (SL-002, slide 29). No 

setor de refratários, esta matéria-prima 

tem adquirido grande importância, uma 

vez que pode substituir parcial ou 

totalmente agregados de «alumina 

eletrofundida» em formados e monolíticos, 

devido a sua alta refratariedade e custo 

inferior. (AC-008, p. 131) 

 

alumina fluoretada   [Alumínio]. 

  

s.f. Ver. alumina secundária. O air lift 

eleva toda essa ‹‹alumina fluoretada›› até 

aproximadamente 40 m acima do solo. 

(AP-010, p. 353). Sin. alumina secundária. 

 

alumina fluory   [Alumínio]. 

 

 s.f. Alumina calcinada com teor mais alto 

de Alumina "Alpha". Possui ângulo de 

repouso entre 45º e 50º e, por isso, possui 

maior poder de isolamento térmico. É 

calcinada a mais ou menos 1.300ºC. Tem 

uma pequena área de superfície específica 

(1~2 m²/g). (AP-011, p. 168).  

Existem dois tipos de alumina, a Sandy e 

Fluory. A diferença entre elas se dá pela 

temperatura de calcinação, que na 

‹‹Alumina Fluory›› é maior, tornando-a 

mais cara. (AP-007, p.3) Cf. alumina; 

alumina sandy. 

 

alumina fresca   [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. alumina calcinada. Retirar a 

‹‹alumina fresca›› dos silos de 

abastecimento de alumina na área 412 e 

transportá-la para a fábrica onde será 

descarregada nos silos de alumina 
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primária. (AP-010, p. 346) Sin. alumina 

calcinada. 

 

alumina gama (γ)   [Alumínio]. 

 

 s.f. Alumina que durante a desidratação e 

a calcinação sofre modificações 

intermediárias dos cristais. É 

quimicamente mais ativa que a alumina 

alpha. (AP-011, p. 168). [...] cristalização 

de espinélio com estrutura de ‹‹alumina-

gama›› e formação de núcleos de mulita de 

"baixa cristalinidade". (AP-005, p. 3) 

Cf. alumina; alumina alpha (α). 

 

alumina grau metalúrgico   [Alumina]. 

 

 s.f. Alumina utilizada na fabricação de 

alumínio metálico, contendo 25% de 

alumina alfa e sua morfologia é semelhante 

a do hidróxido de alumínio. (SL-002, slide 

27). O mais barato é o hidróxido obtido no 

processo Bayer que será usado para 

conversão na «alumina grau metalúrgico» 

(ou seja, para produção de alumínio 

metálico). (AC-001, p. 495) 

 

alumina hidratada   [Alumínio]. 

 

 s.f. Alumina que tem água adicionada a 

sua composição. Após a separação dos 

resíduos insolúveis há precipitação parcial 

da alumina baixando a temperatura da 

solução e diluindo o aluminato de sódio. 

Esta precipitação é lenta e  favorecida 

pela adição de ‹‹alumina hidratada››. (TI-

002) Var. hidrato de alumina; alumina tri-

hidratada.  

 

alumina marrom    

 

s.f. Alumina obtida com base em bauxitas 

de vários teores e teores de óxidos de ferro 

diferentes. (LV-014, p. 721). Bauxitas de 

diferentes teores são usadas na produção 

de alumina marrom de baixa qualidade, 

enquanto que a obtenção de alumina 

fundida, de alta qualidade, é feita com 

base em outra alumina. (AD-005, p. 325) 

Nota: O critério aplicado na avaliação da 

bauxita para produzir alumina marrom 

baseia-se nas características químicas e 

físicas. As combinações importantes são: 

Al²O³, SiO², Fe²O³, TiO², álcalis e água. 

(LV-014, p. 721) 

 

alumina pastosa   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. lama. A ‹‹alumina pastosa›› é 

causada pela alimentação de alumina em 

excesso, geralmente em fornos frios, ou 

seja, com pequena quantidade de banho e 

temperatura baixa. (CA-006, p. 31) 

Var. lama.  

 

alumina primária  [Alumínio], [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. alumina calcinada. Manter os 

silos de alumina primária, ou virgem, 

abastecidos em níveis tais que permitem 

manter a operação normal de tratar a seco 

gases da redução. (AP-010, p. 346) 

Sin. alumina calcinada. 

 

alumina reativa  [Alumina]. 

 

 s.f. Alumina de elevada pureza (99,7 a 

99,99% Al²O³) e pequeno tamanho de 

cristal primário (<1mm), obtidas a partir de 

processos especiais de precipitação e 

moagem. (SL-002, slide 29). O resultado 

obtido pela moagem durante 200 horas de 

5,9m²/g aproxima-se mais dos valores 

para as «aluminas reativas» apresentados 

na literatura. (AD-001, p. 129) 

 

alumina sandy   [Alumínio]. 

 

 s.f. Alumina calcinada com proporções 

mais altas de Alumina Gama. Possui 

ângulo de repouso entre 30º e 35º;  maior 

superfície específica (30 a 60 m²/g) e 

menor teor de Alumina Alpha, e, devido a 

estas características, maior taxa de 

dissolução. É calcinada a mais ou menos 

960ºC. (AP-005, 168). Na Albras, é usada 

a ‹‹alumina sandy››, pois apresenta maior 

taxa de dissolução e por ser geralmente de 

utilização nas reduções com tratamento de 
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gases a seco. (AP-005, p. 3) Cf. alumina; 

alumina fluory. 

 

alumina secundária   [Alumínio]. 

 

 s.f. Alumina virgem enriquecida com flúor. 

A alumina virgem é colocada em contra 

corrente aos gases que são eliminados pela 

planta de tratamento de gases para que 

adsorva o flúor. A gerente operacional do 

Laboratório da Albras, conta que neste 

primeiro evento o tema foi ‹‹alumina 

fluoretada ou secundária›› e o próximo 

encontro será sobre banho eletrolítico. 

(AP-005, p. 49) Sin. alumina fluoretada. 

Cf. alumina. 

 

aluminas especiais   [Alumina]. 

 

 s.f. Aluminas calcinadas com elevadas 

quantidades de fase alfa (75 a 100%) e 

controle específico a alguns parâmetros: 

quantidade de alumina alfa, tamanho de 

cristal primário, teor de sódio e fase de 

transição, área de superfície, etc. (SL-002, 

slide 28). A produção mundial de alumina 

no ano 2000 foi de aproximadamente 49,0 

milhões de t, das quais 90% são usadas 

para a produção de alumínio. As 10% 

restantes são utilizadas em diversos 

setores, na forma de hidratos ou de 

«aluminas especiais». (CA-006, p. 6) 

 

aluminato de sódio   [Alumina]. 

 

 s.m. Composto químico inorgânico de 

fórmula molecular NaAlO². Constitui uma 

importante fonte de hidróxido de alumínio, 

sendo utilizada produção de alumina e seus 

subprodutos, além de ser utilizado em 

tratamento de água como coagulante 

auxiliar para melhorar a floculação e 

remover a sílica dissolvida. A digestão 

deve ser possuir tempo de resistência 

suficiente para que tanto a reação de 

formação do «aluminato de sódio» quanto 

a reação com as impurezas. (AP-001, p. 6) 

 

 

 

alumina tri-hidratada   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. alumina hidratada. A calcinação é 

o processo de eliminação da água de 

cristalização da partícula de «alumina tri-

hidratada» e obtenção de uma superfície 

específica pré-determinada. (MN-008, p. 4) 

Var. hidrato de alumina; alumina hidratada.  

 

alumina virgem  [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. alumina calcinada. Após serem 

resfriados seguem para o reator onde 

ocorre a adsorção do alcatrão e outros 

materiais na ‹‹alumina virgem››. (AP-005, 

p. 49) Sin. alumina calcinada. 

 

alumínio   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Elemento químico de símbolo Al de 

número atômico 13 (13 prótons e 13 

elétrons) com massa atómica 27 u. Na 

temperatura ambiente é sólido, sendo o 

terceiro elemento metálico mais abundante 

da crosta terrestre. O alumínio é um metal 

leve, macio porém resistente. (TI-002). O 

baixo custo para a reciclagem do 

‹‹alumínio›› aumenta o seu tempo de vida 

útil e a estabilidade do seu valor. (TI-002)  

Nota: Metal branco de leve peso específico 

(2,71) e baixo ponto de fusão, 660ºC. Com 

número atômico 13, peso atômico 26,98, 

raio iônico 1,4286ª e potencial iônico 5,9, é 

um elemento anfórico em água pura. É um 

elemento litófilo que combinado com o 

silício entra na composição de numerosos 

silicatos, com os feldespatoides e os argilo-

minerais. Suas propriedades principais são: 

elevada resistência mecânica e dureza; alta 

condutibilidade; resistência a corrosão. 

(LV-003, p. 599) 
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alumínio primário   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Metal obtido a partir do processo de 

redução ou pela decomposição de 

compostos de alumínio que ainda não 

tenham sido transformados em nenhum 

produto, com exceção de lingotes, 

contendo 99,0 a 99,89% de alumínio, isto é, 

com apenas 1% ou menos de impureza, 

principalmente ferro e silício. O negócio 

da ALBRAS é a produção de ‹‹alumínio 

primário›› na forma de lingote. (AP-013, p. 

1) Cf. alumínio; alumínio secundário. 

 

alumínio secundário   [Alumínio]. 

 

 s.m. Metal de alumínio resultante da 

reciclagem ou da recuperação dos refugos 

de alumínio. (ST-001). O ‹‹alumínio 

secundário›› representa uma importante 

economia de energia elétrica, item 

especialmente importante na produção do 

metal. (ST-001) Cf. alumínio primário. 

 

aluvião   [Bauxita]. 

 

 s.m. Denominação genérica para englobar 

depósitos detríticos formados pela ação da 

água em sistema deposicional fluvial ou 

lacustre, com granulometria variável, 

cascalho, areia, silte e argila, que refletem 

as condições hidrodinâmicas reinantes no 

momento de sua deposição. (LV-012, p. 

24). O subsolo apresenta «aluvião» 

superficial argilo siltoso orgânico muito 

mole a mole (SPT 1/50 a 3) com espessura 

média de 5m sobreposta a camada de solo 

residual maduro/colúvio silto argiloso 

médio a rijo com espessura variável de 3 a 

6m. (DT-009, p. 41) 

 

alvura   [Alumina]. 

 

 adj. Qualidade atribuída ao que é alvo, 

que tem elevada brancura e pode ser 

determinada, medindo-se a refletância 

(percentagem de luz refletida) difusa de 

um determinado comprimento de onda, 

normalmente 457 nm, comparado à medida 

padrão de alvura 100%. (LV-002, p. 534). 

Para algumas rochas e minerais, como 

caulim, carbonato de cálcio, gipsita, 

alumina, e talco, a «alvura» é uma 

propriedade física muito importante. (LV-

002, p. 534) 

 

AM  [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. alimentação manual. O sitema 

inicia a alimentação suspensa a pedido do 

operador via terminal e o modo de 

alimentação for under feeding, over 

feeding, tracking. AEA, ‹‹AM››, AE e SEA 

não estiver sendo executado. (AP-034) 

Var. alimentação manual.  

 

amorfo   [Bauxita]. 

 

 adj. Qualidade de uma substância 

desprovida de qualquer estrutura interna 

ordenada. As substâncias amorfas, de 

ocorrência natural, são denominadas 

mineralóides. (LV-012, p. 26). A forma 

«amorfa» mais conhecida, também 

chamada de plástica, é o enxofre fama, 

obtido pelo resfriamento rápido do enxofre 

cristalino. (p. 130) 

 

amostra  [Bauxita]. 

 

 s.f. Quantidade representativa do todo que 

se deseja amostrar. (LV-016, p. 19). O 

método de retirada da «amostra» deve 

garantir que ela seja representativa deste 

todo, no que diz respeito à(s) 

característica(s) de interesse. (LV19, p. 20) 

 

amostrador de banho   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento em forma de concha 

que serve para tirar amostra de banho e de 

metal do forno. Introduzir o 

‹‹amostrador›› no banho, retirar a 

amostra e aguardar o resfriamento da 

mesma próximo à mureta. (AP-004) 

Var. concha.  
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amostra final   [Bauxita]. 

 

 s.f. Quantidade de material, resultante das 

etapas de preparação da amostra primária, 

que possui massa e granulometria 

adequadas para a realização de ensaios 

(químicos, físicos, mineralógicos etc.). 

(LV-016, p. 20). Ao final da amostragem, 

compõe-se a «amostra final», que será 

quarteada para a realização de análises 

químicas, granulométrica, balanços de 

massa e metalúrgico, determinação de 

percentagens de sólidos, densidade de 

polpa, entre outros. (LV-020, p. 153) 

 

amostragem   [Bauxita]. 

 

 s.f. Processo que consiste na retirada de 

quantidade moduladas de material 

(incrementos) de um todo que se deseja 

amostrar, para a composição da amostra 

primária ou global, de tal forma que esta 

seja representativa do todo amostrado. 

(LV-016, p. 19). «Amostragem» é um 

processo de seleção e inferência, uma vez 

que a partir do conhecimento de uma parte, 

procura-se tirar conclusões sobre o todo. 

(LV-016, p. 19) 

 

amostra global   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. amostra primária. Da mesma 

forma que ocorre com outros ensaios de 

laboratório, todas as amostras utilizadas 

nos testes de flotação devem ser 

representativas das «amostra global» do 

minério, da amostra do depósito mineral 

em estudo ou de parte selecionada do 

mesmo. (LV-020, p, 239) Sin. amostra 

primária.  

 

 

amostra primária  [Bauxita]. 

 

 s.f. Quantidade de material da etapa de 

amostragem propriamente dita. (LV-016, p. 

20). A dimensão do incremento de 

amostragem é definida pelo tipo de 

equipamento utilizado para a retirada da 

«amostra primária» e pela granulometria 

do material. (LV-015, p. 27) Sin. amostra 

global.  

 

análise de falha   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ação do PDCA sobre uma única 

anormalidade observada. Caracteriza-se 

como um processo não repetitivo. (LV-018, 

p. 10). O GO deve conduzir a ‹‹análise de 

falha›› para identificar a causa da falha e 

agir de forma a evitar que volte a ocorrer. 

(LV-018, p. 8) Cf. PDCA. 

 

análise de risco  [Alumina], [Bauxita]. 

 

 s.f. Vistoria que o trabalhador faz antes de 

trabalhar em qualquer equipamento ou 

desempenhar qualquer atividade. É 

também realizada a todo o momento, para 

identificar falhas no processo ou defeitos 

nos equipamentos. (RT-018, p. 51). Para 

garantir a segurança em todas as 

manobras, os operadores precisam fazer a 

«análise de risco». (DVD-007) 

 

análise granulométrica   [Bauxita]. 

 

 s.f. Procedimento que fornece a 

porcentagem de partículas encontrada num 

determinado intervalo dimensional, com o 

propósito de avaliar a granulometria do 

material analisado. A análise pode ser 

realizada por sedimentação, peneiramento 

ou dispersão de luz, dependendo da 

dimensão (mícron) de cada partícula. De 

acordo com os resultados da «análise 

granulométrica», havia uma grande 

proporção de partículas finas na polpa, 

cujo tamanho estava abaixo de 38 μm. 

(AC-007, p, 327) 
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análise modal   [Bauxita]. 

 

 s.f. Determinação da proporção 

volumétrica dos minerais constituintes de 

uma amostra. (LV-015, p. 927). A análise 

de imagens é um dos métodos mais antigos 

de quantificação de fases, uma vez que 

contagem de pontos em microscópios 

ópticos de luz transmitida ou refletida 

(«análise modal») é utilizada há muitas 

décadas. (LV-015, p, 110) 

 

ângulo de repouso   [Alumínio]. 

 

 s.m. (1) Ensaio feito para determinar a 

condição de escoamento da alumina. 

Quanto maior o ângulo menor a 

capacidade de escoamento. (LV-013, p. 

357). (2) Inclinação máxima em que uma 

pilha de qualquer material sólido, 

fragmentado ou solto, se manterá sem 

deslizar; ou se imobilizará quando 

descarregado em uma pilha ou declive. 

Nota: Quanto maior for o ‹‹ângulo de 

repouso››, menor será a fluidez e maior a 

espessura da cobertura da alumina. (LV-

013, p. 357) 

 

ânions   [Alumínio]. 

 

 s.m. Íons carregados negativamente, e 

sendo assim denominados pelo fato de 

durante o processo de eletrólise se 

deslocarem em direção ao ânodo. (LV-012, 

p. 28). Na cuba eletrolítica, há os ânodos e 

os cátodos, que são estruturas por onde 

passa o circuito elétrico. Ânodos são 

hastes de carbono que funcionam como 

polo positivo e, por isso, atrai os «ânions» 

(de carga negativa) que descarregam os 

elétrons excedentes. (AD-004, p. 9) 

 

anisotropia   [Bauxita]. 

 

 s.f. Condição do mineral que tem 

diferentes propriedades em diferentes 

direções. (LV-015, p. 927). A tensão 

horizontal sxx é mais difícil de ser 

determinada, pois depende da história 

geológica do material e de outros fatores, 

tais como, tectonismo, topografia e 

«anisotropia». (DT-009, p, 9) 

 

anodização   [Alumínio]. 

 

 s.f. (1) Tratamento feito por meio de 

processos eletrolíticos, que cobre a 

superfície do alumínio com uma película 

de óxido, tornando-o resistente a ações do 

meio ambiente, a raios ultravioletas e a 

riscos, além de lhe conferir uma dureza 

elevada e beleza estética uniforme, sem 

alterar as qualidades do metal. Pode ser 

feita nas cores champanhe claro, 

champanhe, bronze claro, médio, escuro e 

preto. (AP-014, p. 23). (2) Oxidação 

superficial de uma peça metálica, tomada 

como ânodo em uma eletrólise. (LV-012, p. 

28). A ‹‹anodização›› promove a formação 

de uma camada uniforme de óxido de 

alumínio na superfície do alumínio, 

melhorando sua estética e protegendo 

contra corrosão ou outro ataque do meio 

ambiente. (AP-014, p. 23) 

 

anodo   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Bloco de carbono chumbado em 

pinos de ferro, ligados a uma haste de 

alumínio através de solda, formado da 

mistura de butt e carbono (piche e coque 

de petróleo), usado como polo positivo em 

um forno eletrolítico. Cada bloco pesa 823 

kg, tem 138 cm do comprimento, 78 cm de 

largura e 287 cm de altura (53 cm do bloco 

mais 190 cm da haste e 44 cm do pino e 

solda). Os dois tipos mais comuns de 

anodos são o Söderberg e o anodo cozido 

chumbado. (AP-014, p. 22). O ‹‹anodo›› 

pode quebrar dentro do forno com a 

passagem de corrente durante a partida ou 

com o forno em operação, trazendo 

distúrbios para o forno. (AP-005, p. 1) 

Sin. bloco de anodo, bloco de carbono. 

Var. anodo de carbono; ânodo.  Nota: 

Geralmente são três os componentes do 

anodo: coque (60 a 70%), piche (14 a 16%) 

e butt (10 a 30%). Antes de ser instalado 

na cuba, cada anodo recebe uma haste 

metálica que ficará conectada ao 
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barramento após a instalação. (AP-005, p. 

20). 

  
 

ânodo   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. anodo. Também foram 

ampliados os setores de cozimento de 

‹‹ânodos›› e lingotamento, construídos 

novos silos de estocagem de crosta  e 

adquiridas outras unidades de 

retificadores, compressores, reatores e 

uma série de outros equipamentos 

fundamentais para os novos parâmetros de 

produção. (RT-016). Var. anodo.  

 

anodo chumbado   [Alumínio]. 

 

 s.m. Anodo cozido com haste, pronto para 

ser levado ao forno. O rejeito cozido se 

apresenta em três formas: anodo cozido 

rejeitado, butts e ‹‹anodo chumbado››  

rejeitado. (AP-005, p. 54) Cf. anodo. Nota: 

Após o cozimento, os anodos recebem uma 

haste em forma de garfo com quatro pinos, 

que são chumbados ao bloco através do 

vazamento de ferro fundido líquido 

produzido em fornos de indução a 

temperatura de cerca de 1460º C. (TI-004) 

 

 

anodo cozido   [Alumínio]. 

 

 s.m. Bloco compacto de carbono após 

passar pelo forno de cozimento, com 

dimensões aproximadas de 138 cm de 

comprimento, 78 cm de largura, 53 cm de 

altura pesando aproximadamente 1 

tonelada. Tem-se como objetivo principal, 

na fábrica de ‹‹anodos cozidos››, o 

controle, estabilização e redução de 

variação de temperatura de cozimento. 

(AP-005, p. 14) Cf. anodo verde. Nota: O 

anodo cozido é o mesmo anodo verde após 

passar pelo forno de cozimento. 

 

anodo de cabeceira  [Alumínio]. 

 

 s.m. Anodos situados nas extremidades 

das fileiras de anodos do forno eletrolítico. 

Em cada forno são colocados 18 anodos, 9 

de um lado e 9 do outro. O primeiro anodo 

de um lado e o último anodo, do outro lado, 

são os anodos de cabeceira. Após inspeção, 

deve-se cortar os quatro ‹‹anodos de 

cabeceira›› ao longo do ângulo formado 

entre a lateral do forno e a superfície 

inferior do anodo. (LV-013, p. 217). Nota: 

Esses anodos, por estarem mais próximos 

da entrada de corrente elétrica, sofrem 

maior impacto da corrente elétrica. 

 

anodo de carbono   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. anodo. O «anodo de carbono» 

(C+4) será consumido principalmente pela 

reação com os íons (O-2), e os cátions 

para o catodo. (AP-005, p. 15) Var. anodo.  

 

anodo de partida   [Alumínio]. 

 

 s.m. Anodo igual a outro qualquer, porém, 

sem spray de alumínio em volta utilizado 

na partida do forno. Inspecionar os 

‹‹anodos de partida›› quanto às trincas, 

hastes empenadas, chumbamento de pino 

do anodo e planicidade da base do anodo. 

(AP-004) Cf. anodo; partida. 
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anodo söderberg   [Alumínio]. 

 

 s.m. Pasta de carbono contínua despejada 

diretamente no forno de redução. Os 

anodos são formados a partir desta pasta de 

carbono (coque de petróleo calcinado com 

25 a 35% em peso de piche). A pasta é 

cozida no próprio forno pelo calor das 

cubas. (LV-019, p. 35). Nos fornos que 

utilizam os ‹‹anodos söderberg››, o 

cozimento desses anodos é feito na própria 

célula eletrolítica. (LV-001, p. 32) 

 

anodo verde   [Alumínio]. 

 

 s.m. (1) Bloco compacto de carbono antes 

de ser cozido, com dimensões aproximadas 

de 138 cm de comprimento, 78 cm de 

largura, 58 cm de altura pesando 

aproximadamente 1 tonelada. O anodo 

verde é formado basicamente de agregado 

seco, piche e rejeito verde. (2) Área onde 

se fabrica os anodos verdes. (AP-005, p. 

21). O rejeito verde em blocos é gerado 

devido ao aparecimento de trincas nos 

‹‹anodos verdes››, altura fora do limite, 

excesso de piche, má aparência, etc. (AP- 

05, p. 19) Cf. anodo cozido. 

 

antracito   [Alumínio]. 

 

 s.m. Material residual do aquecimento de 

carvão mineral em uma atmosfera inerte. 

Pode ser de duas formas: eletricamente 

calcinado (ECA) e calcinado a gás (GCA). 

(AP-029). O ‹‹antracito›› calcinado a gás 

apresenta maior resistência mecânica 

sendo recomendado para indústrias de 

ferros liga. (AP-029) Cf. GCA; ECA. 

 

apex   [Bauxita]. 

 

 s.m. Abertura inferior do hidrociclone, 

através da qual a fração grossa é separada 

da polpa alimentada. (LV-012, p. 28). Se o 

diâmetro do «apex» for muito pequeno, 

deverá ocorrer um acúmulo de material 

grosso no cone, aguardando a sua 

descarga. (LV-020, p. 144) 

 

APm  [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. perda de pressão nas mangas. 

Processo que se faz circular alumina com 

ar, durante o dia até que se obtenha um 

‹‹APm›› aproximadamente igual a 160 

mn.a.c no filtro de pré-coating. (AP-010, p. 

366) Var. perda de pressão nas mangas. 

Sin. Pm. 

 

aquecedor de pinos   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Estrutura metálica de formato 

retangular, com uma abertura na parte 

superior para passagem das hastes. A 

parede interna da estrutura é toda revestida 

de material refratário, e na parte inferior 

estão conectados 12 maçaricos de GLP 

(gás liquefeito de petróleo) que fazem o 

aquecimento dos pinos das hastes. (AP-005, 

p. 55). O «aquecedor de pinos» tem a 

função de fazer o aquecimento dos pinos 

das hastes para retirar a umidade dos 

mesmos. (AP-005, p. 55) 

 

aquecimento natural   [Alumínio]. 

 

 s.m. Etapa no processo de cozimento em 

que os anodos são aquecidos até a 

temperatura mínima de 600ºC. (LV-019, p. 

194). No ‹‹aquecimento natural›› a 

pressão de tiragem deve ser tal que 

permita um gradiente de aquecimento 

constante (LV-019, p. 194)e de 10º C/h 

entre as temperaturas 200º a 600ºC. 

 

arco voltaico   [Alumínio]. 

 

 s.m. Curto-circuito através do ar entre 

duas partes "vivas" do circuito ou entre 

uma parte "viva" e a terra. Ele se 

movimenta a uma velocidade de 

aproximadamente 100 [m/s] e possui uma 

temperatura igual a 2 vezes a temperatura 

do sol. Pode queimar metais e liberar gases 

tóxicos. (TI-003). O contato da haste do 

anodo com a viga anódica deve ser o 

melhor possível, para evitar ‹‹arco 
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voltaico›› durante o efeito anódico. (AP-

006, p. 21) 

 

  
 

área da jazida   [Bauxita]. 

 

 s.f. Área, em projeção horizontal, utilizada 

para o cálculo de cubagem da reserva 

medida aprovada pelo DNPM. O acesso à 

«área da jazida» exigiu a construção de 24 

km de estradas de rodagem. (LV-003, p. 

656) 

 

área de entorno   [Bauxita]. 

 

 s.f. Área de entorno ao empreendimento 

que extrapola a área diretamente afetada, 

mas que não pode ser impactada a partir da 

implantação, operação e/ou desativação do 

empreendimento, considerados os meios 

físico, biótico, socioeconômico e cultural, 

em um projeto de mineração (RT-020, p. 

37). Segundo o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Oriximiná 

existem 35 comunidades, além daquelas 

remanescentes de quilombos, na «área de 

entorno» da mineração. (RT-020, p. 180) 

 

área de influência direta  [Bauxita],  

 

[Alumina], [Alumínio]. 

 s.f., Área de provável ocorrência de 

impactos ambientais diretos causados pelas 

atividades de implantação e operação do 

empreendimento, em uma planta industrial 

(RT-014, p. 29). A «área de influência 

direta» para o estudo dos rios é diferente 

da área estudada para a ocupação do solo. 

(RT-014, p. 29) Var. AID.  

 

 

área de influência indireta  [Bauxita],  

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. (1) Área maior e que envolve a AID, 

em uma planta industrial. Nela podem 

ocorrer impactos indiretos causados pelas 

atividades de implantação e funcionamento 

de um empreendimento. (RT-014, p. 29). 

(2) Área real ou potencialmente ameaçada 

pelos impactos indiretos da implantação, 

operação e/ou desativação do 

empreendimento, cuja abrangência se 

estende ao ecossistema e/ou ao sistema 

socioeconômico/cultural que podem ser 

impactados por alterações ocorridas na 

área diretamente afetada, em um projeto de 

mineração. (RT-020, p. 38). (1) A Área de 

Influência Indireta (AII) compreende a 

Área de Influência Direta (AID) e um raio 

de 1 km com centro no ponto do 

lançamento dos efluentes líquidos tratados 

da Refinaria no rio Pará. (RT-014, p. 32) 

(2) A «área de influência indireta» da 

MRN, atualmente e após a conclusão da 

fase de expansão, é representada por um 

espaço geográfico mais amplo em que se 

desenvolvem as relações econômicas e 

sociais da empresa, que nem sempre 

podem ser delimitados fisicamente. (RT-

019, p. III.2) Var. AII.  Cf. AID. 

 

área de superfície específica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Superfície resultante da formação de 

micro trincas durante o cozimento. A 

‹‹área de superfície específica›› decresce 

gradativamente com a alta temperatura. 

(AP-006, p. 358) Var. superfície específica.  

Nota: A área específica do anodo é função 

da temperatura de cozimento. Acima de 

certas temperaturas os materiais voláteis e 

os materiais instáveis a altas temperaturas 

no piche são evaporados ou se quebram. 

 

área diretamente afetada   [Bauxita],  

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. (1) Área do terreno que será ocupada 

pelas futuras instalações de um 

empreendimento, pelo canteiro de obras e 
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vias de acesso internas, em uma planta 

industrial (RT-014, p. 29). (2) Área sujeita 

aos impactos diretos da implantação, 

operação e/ou desativação do 

empreendimento, considerados os meios 

físicos, biótico, socioeconômico e cultural, 

em um projeto de mineração (RT-020, p. 

37). (1) A «área diretamente afetada» 

ocupará também a faixa de terreno de 

implantação da tubovia para transporte de 

óleo combustível e soda cáustica, assim 

como a galeria para transporte dos 

efluentes líquidos tratados até o rio Pará. 

(RT-014, p. 29) (2) Deve-se levar em 

consideração que a Área Diretamente 

Afetada do Projeto Infraestrutura de 

acesso e entorno localiza-se próxima ao 

Platô Sacará, e que este teve a retirada de 

sua cobertura vegetal, (...). (RT-020, p. 

201) Var. ADA.  

 

área minerada  [Bauxita]. 

 

 s.f. Área total utilizada pela atividade 

mineira, seja a área da própria mina, as 

áreas de estocagem de estéril, minérios e 

rejeitos, de vias de acesso e demais áreas 

de servidão. Na mineração o destaque fica 

por recuperação das «áreas mineradas» 

com programas de plantio e técnicas de 

manejo essenciais para o solo após a lavra. 

(RT-011, p. 19) 

 

área recuperada   [Bauxita]. 

 

 s.f. Área que sofreu degradação e permite 

que os organismos presentes originalmente, 

em número e composição, venham 

novamente a ocupá-la após o processo de 

recuperação, aceitando-se no entanto, que 

o sítio seja ocupado por outros organismos 

próximos aos originais, mas que 

preencham o mesmo nicho ecológico. (DT-

006, p. 10). Hoje em dia, o conceito de 

«área recuperada» é exatamente vago. Às 

vezes um simples “tapete verde” (plantio 

de gramíneas) parece ser indicativo de 

uma área recuperada, outras vezes é a 

incorporação de uma área a uma zona 

urbana, pela implantação de um 

empreendimento imobiliário ou mesmo de 

um aterro de resíduos. Em outras ocasiões, 

ainda, o objetivo almejado é o 

restabelecimento de uma comunidade 

vegetal auto-sustentável. (LV-006, p. 202) 

 

argila  [Bauxita]. 

 

 s.f. Silicatos hidratados de alumínio de 

colorações variadas em função dos óxidos. 

(LV-005, p. 240). Uma vez removida a 

«argila» e a bauxita, a laterita sofre 

escarificação com trator, é empurrada 

para o pé do corte e removida pela própria 

"dragline". (RT-020, p. II.19) 

 

argilominerais   [Bauxita]. 

 

 s.m. Denominação atribuída aos silicatos 

de alumínio hidratados que constituem os 

minerais argilosos. (LV-014, p. 719). A 

condição essencial à formação da bauxita 

é a existência de um clima tropical (uma 

temperatura média anual acima de 20ºC), 

alternando as estações seca e úmida, que 

favorecem o processo natural de lixiviação. 

Dessa forma, silicatos e «argilominerais» 

são decompostos, há remoção da maior 

parte da sílica, enquanto os óxidos de 

alumínio e ferro são concentrados. (AD-

005, p. 313) 

 

arraste de particulado  [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Captação de partículas de pó 

suspensas no ar realizada pelo sistema de 

exaustão. [...] o fluxo através da planta de 

tratamento de gases dentro do 

especificado pelo projeto, de modo a 

garantir a otimização dos acessórios e 

eficiência nos ‹‹arrastes de particulados››. 

(LV-013, p. 349) 

 

arrefecimento  [Bauxita]. 

 

 s.f. Remoção do calor de uma substância 

para baixar a sua temperatura, sem 

mudança de fase. (LV-004, p. 48). As 

operações realizadas em uma planta 
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industrial na produção de determinado 

bem envolvem uma série de 

transformações físicas e químicas que 

contribuem para a realização do produto 

final. Tais operações possuem diversos 

princípios de funcionamento que envolve 

transformações de fase, reações químicas, 

aquecimento, «arrefecimento», dentre 

outros fenômenos. (AP-001, p. 5) 

 

aspecto ambiental   [Alumínio]. 

 

 s.m. Elemento das atividades, produtos ou 

serviços de uma organização que pode 

interagir com o meio ambiente. (AP-035). 

Um ‹‹aspecto ambiental›› significativo é 

aquele que tem ou pode ter um impacto 

ambiental significativo. (AP-035) 

 

ataque do banho   [Alumínio]. 

 

 s.m. Infiltração do banho no revestimento 

do forno ou alcance do banho aos pinos do 

anodo. (AP-010, p. 211). Quando o banho 

sobe muito, pode ocorrer ‹‹ataque do 

banho›› aos pinos do anodo. (AP-010, p. 

211) Cf. ataque do metal. Nota: Ocorre 

quando o revestimento do forno ou 

revestimento catódico falha e o banho 

tende a chegar à barra coletora e reagir 

com o ferro desta barra, ou quando o nível 

do banho aumenta e atinge os pinos do 

anodo. 

 

ataque do metal  [Alumínio]. 

 

 s.m. Infiltração do metal no revestimento 

do forno. O ‹‹ataque do metal›› no 

revestimento catódico (infiltração) 

compromete a vida útil do forno. (AC-001, 

p. 214) Cf. ataque do banho. Nota: O 

ataque do metal ocorre quando o 

revestimento do forno ou revestimento 

catódico falha e o metal tende a chegar à 

barra coletora e reagir com o ferro desta 

barra. 

 

 

 

 

atrição  [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. escrubagem de minérios. A 

«atrição», também traduzido por 

“escrubagem” (do inglês “scrubbing”), é 

feita em equipamentos denominados 

células de atrição. (LV-016, p. 423) 

Sin. escrubagem de minérios. 

Cf. escrubagem. 

 

auditoria de sistema de gestão 

ambiental   [Alumínio]. 

 

 s.m. Processo sistemático e documentado 

de verificação executado para obter e 

avaliar, de forma objetiva, evidências que 

determinem se o sistema de gestão 

ambiental de uma organização está em 

conformidade com os critérios de auditoria 

do sistema da gestão ambiental 

estabelecido pela organização e para 

comunicar os resultados deste processo à 

administração. (AP-035). A análise crítica 

pela administração deve abordar a 

eventual necessidade de alterações na 

política, objetivos e outros elementos do 

sistema de gestão ambiental a luz dos 

resultados de ‹‹auditorias do sistema de 

gestão ambiental››. (AP-035) Cf. sistema 

de gestão ambiental. 

 

ausculação   [Alumina]. 

 

 s.f. Sistema de observação e controle com 

o objetivo de preservar as funções 

operacionais e estruturais da barragem. 

(DT-004, p. 82). A «ausculação» pode ser 

realizada por instrumentação utilizando no 

controle diferentes tipos de instrumentos 

que fornecem dados sobre o 

comportamento da barragem. (DT-004, p. 

82) 

 

avaliação de desempenho ambiental  

 [Bauxita]. 

 

 s.f. Ferramenta que, ao mesmo tempo, 

possibilita um controle empresarial 

(corporativo) dos resultados ambientais de 

uma operação ou de um conjunto de 
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operações e coleta evidências que 

demonstram esses resultados à comunidade 

e demais partes interessadas. (LV-006, p. 

195). Almeida (2002) destaca que a 

concessão da certificação não envolve 

«avaliação de desempenho ambiental», 

mas apenas o reconhecimento dos 

princípios e normas ambientais que devem 

ser observados. (LV-006, p. 255) 

 

avaliação de impacto ambiental  

 [Bauxita]. 

 

 s.f. Análise detalhada sobre as 

modificações que poderão acontecer no 

meio ambiente e o que será feito para 

compensar e minimizar estas alterações. 

(RT-014, p. 5). A «avaliação de impacto 

ambiental» é uma ferramenta em contínua 

evolução e uma das inquietações atuais é 

determinar o seu real peso nas decisões 

governamentais e empresariais. (LV-006, p. 

201) Var. AIA.  

 

avanço de fogo  [Alumínio]. 

 

 s.m. Movimentação dos equipamentos que 

compõem o fogo de um forno de 

cozimento. O ‹‹avanço de fogo›› se dá a 

cada troca de equipamento de uma seção 

para outra. (AP-023) Cf. fogo. 

 

avanço frontal   [Bauxita]. 

 

 s.m. Método em que a máquina 

escavadora progride à medida que extrai o 

material ao longo da frente de desmonte. 

(LV-004, p. 45). A estratégia é priorizar o 

‹‹avanço frontal››, atingindo logo novos 

cruzamentos, para disponibilizar o maior 

número possível de frentes de lavra (há, 

geralmente, entre 17 e 25 frentes 

disponíveis para operação). (AC-011, 

p.582) 

 

avanço por bloco   [Bauxita]. 

 

 s.m. Método em que a máquina 

escavadora extrai o material a partir do seu 

local de estacionamento, por simples 

rotação do seu órgão extrator. (LV-004, p. 

45). Pode fazer-se uma distinção entre 

extração de ‹‹avanço por bloco» e 

extração lateral por bloco. (LV-004, p. 87) 

 

B  -  b 

 

 

bacia de contenção   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. bacia de controle. Este método 

permite que a lama vermelha seja lançada 

nas «bacias de contenção» na forma de 

uma polpa contendo cerca de 60% em 

peso na fase sólida, evitando a segregação 

de líquidos e adquirindo a consistência de 

um solo natural em curto espaço de tempo, 

facilitando a recuperação da área para 

outros fins. (SL-015) Sin. bacia de controle. 

 

bacia de controle   [Alumina]. 

 

 s.f. Bacia integrante do depósito de 

rejeitos sólidos, cuja função é receber os 

efluentes da Bacia de Lama. (MN-007, p. 

78). O DRS conta hoje com duas «bacias 

de controles» e estas têm a função de 

receber os efluentes da bacia de lama. 

(MN-007, p. 78). Sin. Bacia de conteção. 

Cf. depósito de rejeitos sólidos. 

 

  
 

bacia de lama   [Alumina]. 

 

 s.f. Bacias integrante do depósito de 

rejeitos sólidos (DRS), cuja função é 
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conter a lama vermelha e demais rejeitos 

sólidos resultantes de algumas operações 

no chão de fábrica. (MN-007, p. 77). A 

«bacia de lama» recebe a lama 

proveniente do processo de obtenção de 

alumina na Alunorte, além disso, ela 

também serve de receptáculo para as 

cinzas da queima em caldeiras e, em raros 

casos, alumina contaminada. (MN-007, p. 

78) Cf. depósito de rejeitos sólidos. 

 

  
 

back reaction   [Alumínio]. 

 

 s.f. Reoxidação do alumínio pelo CO² 

formado na superfície do anodo, afetando 

negativamente o rendimento do processo. 

É a reação em que o alumínio volta a ser 

alumina novamente. (AP-016). Uma parte 

do metal sofre oxidação pelo CO² pela 

reação conhecida como ‹‹back reaction››, 

essa reação causa um acréscimo na 

eficiência de corrente. (LV-019, p. 180) 

 

ball mill   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. moinho de bolas. O processo de 

peneiramento e britagem determinam a 

granulometria desejada para a formação 

das frações grossa, média, material para 

alimentação do ‹‹ball mill›› e material 

para coque de enchimento. (AP-023) 

Var. moinho de bolas.  

 

banda morta   [Alumínio]. 

 

 s.f. Faixa na qual a resistência da cuba 

pode variar em torno da medida setada, 

sem que haja atuação do sistema de 

controle do computador. Para manter o 

valor da resistência real dentro dos limites 

estabelecidos pela ‹‹banda morta›› é 

necessário fazer pequenos ajustes na 

resistência. (AP-034) 

 

bandeirola   [Alumínio]. 

 

 s.f. Chapinha metálica com uma peça de 

madeira colocada, durante a operação de 

partida, entre a haste do anodo e a viga 

anódica. [...] com o auxílio da plataforma, 

isolar com ‹‹bandeirolas›› no máximo dois 

anodos por um período de duas horas. 

(AP-004) Nota: Na partida, o anodo não é 

colocado em contato com a viga anódica e 

essa bandeirola é colocada justamente para 

verificar se não existe contato entre a viga 

e a haste do anodo. 

 

banho   [Alumínio]. 

 

 s.m. (1) Substância que dissociada ou 

ionizada origina íons positivos (cátions) e 

íons negativos (ânions), pela adição de um 

solvente ou aquecimento. Desta forma, 

torna-se um condutor de eletricidade. (2) 

Eletrólito composto geralmente, nos fornos 

de redução, por criolita (81,0%), fluoreto 

de Alumínio (11,0%), fluorita (5,5) e 

alumina (2 a 2,5%). (AP-027). A eletrólise 

da alumina é realizada em meio a um 

«banho» de sais fundidos, ou eletrólito, 

constituído basicamente de fluoretos de 

Sódio e Alumínio. (TI-003, p. 9) 

Sin. eletrólito, solução fundida. Var. banho 

de eletrólise; banho fundido.  

 

banho ácido   [Alumínio]. 

 

 s.m. Banho com excesso de fluoreto de 

alumínio (AlF³), tornando a relação de NaF 

para AlF³ menor do que 1,5. (AP-010, p. 

285). Um ‹‹banho ácido›› tem uma faixa 

de solidificação mais ampla, densidade 

mais baixa, permite operação mais fria e 

aumenta a eficiência da corrente. (AP-010, 

p. 294) Cf. banho básico. Nota: Há uma 

relação entre fluoreto de sódio (NaF) e 

fluoreto de alumínio (AlF³), quanto maior 

a quantidade de fluoreto de alumínio mais 

ácido é o banho, e quanto menor, é essa 



181 

 

quantidade menos ácido e o banho. 

Quando essa relação é setada em 1,5 tem-

se um banho neutro. 

 

banho básico   [Alumínio]. 

 

 s.m. Banho com excesso de floureto de 

sódio (NaF), tornando a relação NaF para 

AlF³ maior do que 1,5. (AP-010, 286). O 

‹‹banho básico›› torna-se sólido a 890º C e 

a eficiência de corrente é baixa. (AP-010, 

294) Cf. banho ácido. 

 

banho de eletrólise  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. banho. Foi o primeiro a 

constatar a solubilidade da alumina nesses 

fluoretos e sugerem mesmo adicionar 

alumina ao ‹‹banho de eletrólise››, para 

isso usando anodos formados por uma 

mistura de carbono e alumina. (AP-009, p. 

2) Var. banho.  

 

banho frio   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. banho solidificado. O responsável 

pela partida definirá se é necessário 

adicionar mais crosta (criolita ou ‹‹banho 

frio››)e a quantidade a ser adicionada. 

(AP-010, p. 234) Sin. banho solidificado, 

lombo. 

 

banho fundido   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. banho. A AIL pode ser 

constituída de perdas devido à dissolução 

química do metal, reação com a umidade e 

com o cadinho, e perdas por evaporação 

ou oxidação na superfície  do ‹‹banho 

fundido››. (AP-010, p. 399). Var. banho.  

 

banho líquido   [Alumínio]. 

 

 s.m. Criolita ou banho em estado líquido. 

Evitar choque térmico no catodo ao 

adicionar ‹‹banho líquido››. (AC-001, p. 

221) 

 

 

 

banho moído   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. crosta moída. Transportar para 

próximo do forno anodos de partida, 

coque e big-bags de ‹‹banho moído››. (RT-

011). Sin. crosta moída. Var. banho 

quebrado crosta moída.  

 

banho quebrado   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. crosta moída. Antes se usava 

apenas criolita na partida, mas hoje temos 

muita crosta moída (‹‹banho quebrado››) 

para substituir a criolita, que é muito cara. 

(AP-010, p. 235) Sin. crosta moída. 

Var. banho moído.  

 

banho solidificado   [Alumínio]. 

 

 s.m. Banho que se solidifica quando o 

eletrólito atinge uma temperatura abaixo 

do ponto de fusão (930º C 

aproximadamente). Teoricamente não 

entram em contato com o banho 

eletrolítico, pois são cobertos por pasta 

catódica e, durante a operação, ficam 

protegidos por lombos (‹‹banho 

solidificado››). (AP-009, p. 206). 

Sin. banho frio, lombo. Cf. banho. Nota: O 

banho é de uma agressividade muito 

grande, nenhum material conhecido 

suporta o ataque permanente do banho. A 

saída encontrada para a proteção da cuba é 

a formação do banho sólido (lombo). 

Assim, o banho sólido fica em contato com 

o banho líquido, e esses dois se suportam. 

Sua presença é importante para a operação 

do forno e para a proteção lateral do forno. 

 

barra catódica  [Alumínio]. 

 

 s.f. Barra metálica externa, localizada no 

fundo do forno, usada para conduzir 

corrente elétrica entre fornos. A barra 

catódica é chumbada ao bloco catódico e 

conectada ao barramento catódico. São 

geralmente feitas de alumínio ou liga de 

metal. (LV-009, p. 280). As ‹‹barras 

catódicas›› ou coletoras chumbadas aos 

blocos têm por finalidade conduzir a 
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corrente elétrica até os flexíveis catódicos 

e destes seguirá pelos barramentos até o 

forno seguinte. (AP-009, p. 210) Sin. barra 

coletora. 

 

barra coletora   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. barra catódica. Um forno de 

redução é um sistema complexo de 

condutores (barramento anódico, hastes, 

lastro de metal, ‹‹barras coletoras››, 

barramento catódico, etc.) interagindo 

para produzir campos magnéticos de 

forças e direções variados. (AP-009, p. 

131) Sin. barra catódica. 

 

barragem de rejeito  [Alumina]. 

 

 s.f. Estruturas que têm a finalidade de reter 

ou confinar os resíduos sólidos e água 

gerados nos processos de beneficiamento 

de minério. (MN-009, p. 5). Cada 

«barragem de rejeito» é uma obra 

particular, pois depende da finalidade, do 

tipo de rejeito a ser depositado, diferenças 

nas caracterisiticas granulométricas e nos 

processos de disposição. (DT-005, p. 54). 

 

  
 

barramento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Condutores de eletricidade feito de 

algum tipo de material metálico. A 

corrente elétrica necessária à redução 

eletrolólitica é fornecida aos anodos 

através de «barramentos» metálicos. (AP-

016) Cf. barramento anódico; barramento 

catódico. 

 

 

barramento anódico   [Alumínio]. 

 

 s.m. Condutor de corrente elétrica feito em 

alumínio, situado na parte superior do 

forno que serve para fazer a conexão dos 

condutores flexíveis às hastes metálicas 

dos anodos. Um sistema complexo de 

condutores (‹‹barramento anódico››, lastro 

de metal, hastes, barras coletoras, 

barramento catódico, etc.) formam um 

forno de redução. (AP-009, p. 137) 

Sin. viga anódica. Cf. barramento catódico. 

Nota: O barramento anódico move-se para 

cima e para baixo acionado por um macaco 

motorizado. 

 

barramento catódico  [Alumínio]. 

 

 s.m. Condutor elétrico feito em alumínio, 

situado na parte inferior do forno que 

permite que a corrente elétrica passe de um 

forno para outro. Um sistema complexo de 

condutores (barramento anódico, lastro de 

metal, hastes, barras coletoras, 

‹‹barramento catódico››, etc.) formam um 

forno de redução. (AP-009, p. 137) 

Cf. barramento anódico. 

 

barramento fino   [Alumínio]. 

 

 s.m. Barramento que faz condução de 

corrente elétrica de forno a forno. 

Posicionar os shunts com parte grossa do 

lado do barramento grosso e a parte fina 

do lado do ‹‹barramento fino››. (AC-001, p. 

215) Cf. barramento; barramento grosso. 

Nota: Existe um barramento maior e um 

barramento menor, chamado de grosso e 

fino respectivamente. Eles são feitos assim 

para equalizar a corrente elétrica. 

 

barramento grosso  [Alumínio]. 

 

 s.m. Barramento que faz condução de 

corrente elétrica forno a forno. Posicionar 

os shunts com parte grossa do lado do 

‹‹barramento grosso›› e a parte fina do 

lado do barramento fino. (AP-010, p. 215) 

Cf. barramento; barramento fino. Nota: 

Existe um barramento maior e um 
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barramento menor, chamado de grosso e 

fino. Eles são feitos assim para equalizar a 

corrente elétrica. 

 

barrilha   [Alumínio]. 

 

 s.f. Carbonato de sódio (Na²CO³). 

Substância salina composta de sódio, 

carbono e oxigênio. É abrasivo pelo 

revestimento do forno no início, após a 

partida. É utilizado em fornos novos para 

encharcar o catodo e tem a função de 

saturar o banho de sódio, isto é, neutralizar 

a acidez do banho. (AP-029, p. 23-24). 

Varrer a chapa do forno e adicionar 200 

kg de ‹‹barrilha›› de cada lado (400 kg). 

(AC-001, p. 235) Nota: O catodo quando é 

novo absorve o sódio proveniente do 

banho, com isso deixa o banho com 

elevado teor de fluoreto, em contrapartida,  

a barrilha é adicionada para controlar a 

acidez e o teor de fluoreto. 

 

basculador de cadinho   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento mecânico montado 

sobre mancais, de acionamento eletro-

hidro-mecânico para basculamentos dos 

cadinhos. Tem a função de fixar os 

cadinhos para limpeza; bascular os 

cadinhos, colocando-os em posição de 

limpeza. (AP-027, p. 35). O ‹‹basculador 

de cadinho›› bascula em 120º o cadinho 

para retirada da escória. (AP-027, p. 35). 

 

  
 

 

 

 

bascular   [Alumínio]. 

 

 v. Virar, emborcar o cadinho para permitir 

a limpeza ou retirada de material de dentro 

dele. [..] com auxílio da empilhadeira de 

giro, ‹‹bascular›› o panelão colocando a 

escória quente no piso. (AP-028, p. 35) 

 

batelada   [Alumínio]. 

 

 s.f. Quantidade setada de qualquer 

material que uma dosadora joga dentro de 

uma máquina ou qualquer outro 

equipamento; é uma forma de alimentação 

fracionada ou não contínua. [...] 

temperatura heterogênea da pasta causada 

por interrupção na socagem ou 

‹‹bateladas›› de pasta fora da 

especificação levam à baixa densidade 

verde. (AP-009, p. 209) 

 

bauxita   [Bauxita]. 

 

 s.f. Hidróxido de alumínio, mineral 

amorfo que contém até 58% de alumínio, 

com 25 a 30% de água e quantidades 

variáveis de óxido de ferro, titânio e silício. 

Branca, rosa ou vermelha, apresenta-se sob 

forma de boemita (Al²O³ H²O), diaspore 

(Al²O³ H²O) ou gibbsita (Al²O² ³H²). O 

Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) 

define: “«bauxita» é constituída por óxido 

de alumínio hidratado de composições 

variáveis”. (RT-011, p. 3) Var. minério de 

bauxita; bauxita calcinada. Sin. minério de 

alumínio, hidróxido de alumínio. Nota: 

Quanto as propriedades químicas, existem 

três grupos de bauxita: a gibbsítica, a 

boehmítica e a diaspórica. A bauxita 

gibbsítica é determinada pela presença 

majoritária do mineral gibbsita (γ-

Al(OH³)), um óxido hidratado com cerca 

de 65% de Al²O³. A bauxita boehmítica e 

aquela em que o óxido hidratado e a 

boehmita (γ-AlO(OH)), na qual se 

encontram concentrações de Al²O³ 

superiores a 80%. O último grupo e o 

composto pelo óxido hidratado 

denominado diásporo ou diaspório (α-

AlO(OH)), com uma concentração de 



184 

 

Al²O³ igual a da boehmita. Segundo a 

finalidade, podem ser listados dois tipos de 

bauxita: a metalúrgica e a refrataria. Para 

utilização em refratários, a um nível mais 

elevado de exigência: a bauxita deve ter 

apenas 3% de Fe²O³ em sua composição. 

Para fins metalúrgicos, permite-se a 

utilização da bauxita com concentrações de 

até 30% de Fe²O³. Conforme sua 

disposição na natureza, a bauxita 

apresenta-se na forma laterítica ou cárstica. 

A laterítica é encontrada próxima a 

superfície e dispõe-se horizontalmente. Os 

depósitos de bauxita cárstica, por sua vez, 

são encontrados em bolsões de rochas 

calcarias a ate 200 metros de profundidade. 

(AD-002, p. 82). 

 

  
 

bauxita boehmítica   [Bauxita]. 

 

 s.f. A bauxita em que o óxido hidratado é 

a boehmita (γ-AlO(OH)), na qual se 

encontram concentrações de Al2O3 

superiores a 80%. (AD-002, p. 82). A 

micrografia mostra os grãos de alumina 

(forma arredondada) e mulita (forma de 

bastões) da alta alumina resultante dos 

processos de lixiviação e calcinação da 

«bauxita boehmítica» da Turquia. (DT-001, 

p. 25) 

 

bauxita calcinada   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. bauxita. As importações de 

bauxita são irrelevantes em relação às 

exportações sendo o principal produto 

importado a «bauxita calcinada» (mais de 

99%). (CA-004, p. 10) Var. bauxita.  

 

bauxita diaspórica   [Bauxita]. 

 

 s.f. Bauxita em que o óxido hidratado é o 

diásporo ou diaspório (α-AlO(OH)), na 

qual se encontram concentrações de Al²O³ 

superiores a 80%. (AD-002, p.82). O 

último grupo («bauxita diaspórica») é o 

composto pelo óxido hidratado 

denominado diásporo ou diaspório (α-

AlO(OH)), com uma concentração de 

Al²O³ igual à da boehmita. (AD-002, p. 82) 

 

bauxita gibbsítica   [Bauxita]. 

 

 s.f. Bauxita composta majoritariamente 

pelo mineral gibbsita (γ-Al(OH³)), um 

óxido hidratado com cerca de 65% de 

Al²O³. (AD-002, p. 82). A «bauxita 

gibbsítica» em estudo foi extraída das 

reservas do município Palmeiras, sendo 

este pertencente ao chamado Domo de 

Lages, Santa Catarina, Brasil. (DT-001, p. 

39) 

 

bauxita grau metalúrgico  [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. bauxita metalúrgica. Cinco 

estados brasileiros (São Paulo, Pará, 

Santa Catarina, Minas Gerais e Maranhão) 

são detentores de reservas de «bauxita 

grau metalúrgico». Essas reservas 

encontram-se altamente concentradas 

geograficamente. (DT-001, p. 28) 

Var. bauxita metalúrgica.  

 

bauxita metalúrgica  [Bauxita]. 

 

 s.f. Bauxita com teor superior a 40% 

Al²O³ aproveitável ou disponível, o que 

significa óxidos de alumínio recuperáveis 

no processo Bayer, que é a rota de extração 

universalmente utilizada na obtenção de 

alumina. (AD-003, p. 60). Após a crise 

mundial, a produção de bauxita voltou a 

crescer em 2010 (3,6%) em relação a 2009 

com a seguinte distribuição na produção 

de «bauxita metalúrgica» por empresa: 

Mineração Rio do Norte-MRN (58%), Vale 

(20%), Companhia Brasileira de 

Alumínio-CBA (10%), Alcoa (10%) e 
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Novelis (2%). (CA-004, p. 10) Var. bauxita 

grau metalúrgico.  Nota: A bauxita 

produzida na MRN – Mineração Rio do 

Norte, por exemplo, apresenta 49,3% de 

Al²O³ disponível, em média. 

 

bauxita mono-hidratada   [Bauxita]. 

 

 s.f. Variedade de minério de bauxita 

constituída basicamente pelo mineral 

boehmita (Al²O³H²O). (CA-005, p. 6). Tal 

característica assume extraordinária 

importância na produção de alumina, em 

razão de permitir seu processamento em 

refinarias operando a baixa pressão e 

temperatura (...), em contraste com a 

«bauxita mono-hidratada» que requer 

temperaturas e pressão consideravelmente 

mais elevadas. (CA-005, p. 6) 

 

bauxita nodular   [Bauxita]. 

 

 s.f. Horizonte bauxítico caracterizado pela 

presença de nódulos arredondados de 

gibbsita finamente cristalina, englobando 

pisólitos ferruginosos, distribuídos em uma 

matriz argilosa, caulinítica, de aparência 

similar à da argila do capeamento. (RT-

020, p. 50). Após remoção do solo vegetal, 

que é empilhado por trator de esteiras 

para posteriormente ser utilizado na 

recuperação das áreas mineradas, a argila 

e a «bauxita nodular» são diretamente 

escavadas pela dragline e empilhadas 

lateralmente, formando pilhas a partir do 

fundo do corte na faixa anterior, já 

lavrada. (LV-003, p. 629) 

 

bauxita refratária   [Bauxita]. 

 

 s.f. Bauxita com menor teor de Fe²O³ e 

maior teor de alumina. O Brasil é um dos 

países detentores de grandes reservas de 

«bauxita refratária» e destaca-se também 

na produção mundial. (DT-001, p. 22) 

 

bauxita tri-hidratada   [Bauxita]. 

 

 s.f. Variedade de minério de bauxita 

constituída basicamente pelo mineral 

gibbsita (Al²O³³H²O). (CA-005, p. 6). À 

medida que houve a valorização dos 

depósitos de «bauxita tri-hidratada» do 

Trombetas, em parte, estimulada pelos 

interesses dos países centrais, que 

objetivavam obter matérias primas a baixo 

custo. (DT-011, p. 37) 

 

bauxitização   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. processo de bauxitização. A 

«bauxitização» de sedimentos ou tufos 

vulcânicos depositados sobre rochas 

carbonáticas pode ter ocorrido em alguns 

casos particulares. (LV-003, p. 602) 

Var. processo de bauxitização.  

 

beneficiamento de minérios   [Bauxita]. 

 

 s.m. Operações aplicadas a bens minerais 

visando modificar a granulometria, a 

concentração relativa das espécies minerais 

presentes ou a forma, sem contudo 

modificar a identidade química ou físicas 

dos minerais. (LV-015, p. 5). 

«Beneficiamento de minérios» é a 

tecnologia de engenharia de processo que 

deve necessariamente existir entre a lavra 

das matérias-primas minerais e o processo 

de extração subsequente que recupera os 

metais úteis. (LV-016, p. 725) 

Sin. tratamento de minérios, 

processamento mineral. Nota: Muitas 

escolas de ensino superior no país têm 

adotado indistintamente os termos 

tratamento, beneficiamento e 

processamento mineral, indicando que 

podem ser indicados como sinônimos. 

(LV-027, p. 14) 

 

betuminoso   [Alumínio]. 

 

 adj. Viscoso, que contém betume; mistura 

de hidrocarbonetos encontrados na 

natureza em diversas formas e em todos os 

estados físicos como, por exemplo, asfalto 

ou petróleo cru. (AP-009, p. 204). O piche 

de petróleo não é adequado para a 

manufatura de anodos, blocos 

catódicos/laterais e pasta de socagem por 
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ser muito ‹‹betuminoso›› e, após 

coqueificação, apresenta-se friável. (AP-

009, p. 204) 

 

bica de descarga   [Bauxita]. 

 

 s.f. Dispositivo afunilado destinado a 

receber o material transportado e dirigi-lo 

convenientemente à correia transportadora 

de modo a carregá-la equilibradamente e 

sem transbordamento da carga. A «bica de 

descarga» é utilizada para facilitar a 

descarga de material de um transportador 

para outros equipamentos, (...) (LV-005, p. 

6-10) Sin. chute de descarga. Nota: São 

utilizados como elementos de ligação nos 

sistemas integrados de transportadores 

contínuos, como por exemplo, para ligar a 

saída de um bocal de um silo até a 

descarga sobre o transportador. 

 

bica de vazamento do CCB   [Alumínio]. 

 

 s.f. Peça de ferro fundido em forma de 

cone localizada na parte lateral superior da 

carcaça do CCB, oposto ao sifão. Tem 

como função direcionar o fluxo de banho 

eletrolítico do CCB quando basculado. 

(AP-027, p. 20). Abaixo desse valor, 

normalmente ocorrem problemas no 

processo, como trancamento da «bica de 

vazamento do CCB» ou formação de uma 

escória muito viscosa. (AP-027, p. 20) 

Cf. cadinho de corrida de banho. 

 

bica de vazamento do CTM   [Alumínio]. 

 

 s.f. Peça constituída de ferro fundido em 

forma de calha, situada na parte superior 

do CTM. Tem a função de direcionar o 

metal líquido do CTM para a calha do 

caminhão durante o basculamento. (AP-

027, p. 24). [...] o que aconteceria se a 

transferência de impurezas fosse feita no 

jorro do metal fundido da «bica de 

vazamento do CTM» para os cadinhos. 

Cf. cadinho de transporte de metal. 

 

 

 

big-bag   [Alumínio]. 

 

 s.f. Sacolão feito de material resistente que 

serve para fazer o transporte de material 

granulado. Transportar para próximo do 

forno anodos de partida, coque e ‹‹big-

bags›› de banho moído. (AP-004). 

 

  
 

big butt   [Alumínio]. 

 

 s.m. Troca de anodo após partida da cuba 

devido a algum problema ou troca 

alternada de anodo para evitar uma troca 

simultânea, que ocorrerá no final do ciclo 

de aproximadamente 25 dias. (LV-001, p. 

9). O anodo trocado será substituído por 

outro assim mesmo ao final do ciclo, o que 

resultará em um ‹‹big butt››. (AP-010, p. 

9). Cf. butt. 

 

  
 

blend   [Alumínio]. 

 

 s.m. Mistura de crosta com alumina que 

serve para fazer a cobertura dos anodos no 

forno. Cobrir os anodos com ‹‹blend›› ou 

crosta ao completar uma hora e meia de 

efeito anódico. (AP-004) Cf. crosta. 
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blendagem   [Bauxita]. 

 

 s.f. Mistura em quantidades 

predeterminadas e controladas para se 

obter um produto uniforme em teor ou 

granulometria. A «blendagem» nas 

operações de lavra, para alimentação das 

instalações de beneficiamento, sempre foi 

feita através da distribuição da frota de 

caminhões pelas diversas frentes de lavras. 

(p. II.30) 

 

bloco amorfo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Bloco utilizado na lateral do forno 

eletrolítico que compõe o revestimento do 

forno. O projeto do revestimento, 

isolamento do fundo e laterais era 

campatível com o uso de ‹‹blocos 

catódicos amorfos››. (AP-009, p. 206) 

 

bloco catódico  [Alumínio]. 

 

 s.m. Bloco constituído de material de 

carbono (carvão mineral, coque de petróleo 

e piche) chumbado em uma barra de ferro. 

Cada bloco tem 50 cm de largura, 306 cm 

de comprimento e 45 cm de altura. Tem a 

função de conduzir corrente elétrica. (AP-

014, p. 22). A amostragem do revestimento 

obedece a padrões de qualidade que vão 

desde o alinhamento de fiadas de tijolos, 

passando pelo espaçamento de juntas 

entre tijolos e blocos laterais, nivelamento 

de camadas de tijolos e ‹‹blocos 

catódicos›› além da correta especificação 

técnica dos materiais. (AP-009, p. 199) 

Cf. catodo. Nota: O forno eletrolítico é 

composto de uma parte inferior, o catodo, 

e uma parte superior, os anodos. A parte 

inferior é composta de vários blocos, que 

são os blocos catódicos. Para efeito de 

logística e montagem, o catodo é montado 

por partes, e o bloco catódico é uma dessas 

partes. 

 

bloco de anodo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. anodo. A composição dos 

‹‹blocos de anodo›› é 84% de coque, mais 

16% de piche. Tem a função  de conduzir 

corrente elétrica, reagir com o oxigênio 

formando CO e CO2. (AP-014, p. 22) 

Sin. anodo. 

 

bloco de carbono   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. anodo. A produção de alumina 

ocorre em células eletrolíticas ou cubas, a 

aproximadamente 960º C. Os ‹‹blocos de 

carbono›› (anodos) são imersos no banho 

e trocados a cada 24 dias em média 

dependendo da redução. (AP-005) 

Sin. anodo. 

 

borra branca   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. escória. Da escoria gerada no 

processo de produção de alumínio 

primário - «borra branca» - recupera-se o 

alumínio contido. (RT-012, p. 11) 

Sin. escória. 

 

borra de alumínio   [Alumínio]. 

 

 s.f. Alumínio oxidado que se forma na 

superfície do metal líquido nos fornos de 

espera e no CTM durante o transporte. A 

‹‹borra de alumínio›› gerada pela 

indústria primária apresenta maior 

homogeneidade química e com menores 

teores de impurezas se comparadas com as 

geradas na refusão de sucatas. (AD-001, p. 

71). Nota: O alumínio é extremamente 

suscetível à voracidade do oxigênio, e o 

alumínio líquido, no momento da 

movimentação já em contato com o ar, 

oxida-se. Durante a transferência, já no 

CTM, para a fundição, cria-se uma camada 

de alumínio oxidado e misturado com 

impurezas como o banho. Essa impureza é 

então retirada através do processo de 

escumagem e é denominada de borra. 

 

borra preta   [Alumínio]. 

 

 s.f. Resíduo de alumínio gerado no 

processo de reciclagem do alumínio 

secundário. (RT-012, p. 11). Já a «borra 

preta» da produção secundária, que a 
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legislação brasileira exige seja depositada 

em aterro industrial, está sendo 

tecnologicamente estudada para 

recuperação (...). (RT-012, p. 11) 

 

BPF   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. óleo BPF. (...) outra fonte é o 

‹‹BPF›› queimado durante a fase de fogo 

forçado. (AP-005, p. 37). Var. óleo BPF.  

 

briquetagem   [Bauxita]. 

 

 s.f. Operações aplicadas a materiais de 

granulometria fina para transformá-los em 

corpos, ou fragmentos coesos, por meio da 

ligação rígida e consolidação de suas 

partículas, entre si, por meio de mecanismo 

físicos e/ou químicos, conferindo-lhes 

tamanho e forma adequados ao uso. (LV-

016, p. 615). A «briquetagem» consiste na 

aglomeração de partículas finas por meio 

de pressão. Com auxílio ou não de um 

aglutinante, permitindo a obtenção de um 

produto não só compactado, porém com 

forma, tamanho e parâmetros mecânicos 

adequados. (LV-016, p. 617) 

Sin. aglomeração. 

 

briquetagem com aglomerante  [Bauxita]. 

 

 s.f. Moldagem a solidificação por pressão, 

juntando um aglomerante. (LV-004, p. 48). 

A «briquetagem com aglomerante» é feita 

quando o material a ser aglomerado não 

possui resistência à compressão e ao 

impacto, após ser compactado. (LV-020, p. 

380) 

 

briquetagem sem aglomerante  [Bauxita]. 

 

 s.f. Moldagem a solidificação por pressão, 

juntando um aglomerante. (LV-004, p. 45). 

«Briquetagem sem aglomerantes»   são 

geralmente produzidos à baixa pressão. 

Quando os briquetes são feitos sem 

aglomerantes, no entanto, o sucesso do 

processo depende da moagem ou 

deformação plástica das partículas para 

aproximá-las ao máximo. (LV-020, p. 382) 

britador de impacto   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Britador que tem a função de triturar 

a crosta, reduzindo-a a uma granulometria 

média de 0 a 7 mm. Todo rejeito é 

estocado em uma área aberta para evitar 

umidade e posterior utilização ou 

alimentação diretamente o ‹‹britador de 

impacto››. (RT-016) 

 

  
 

britador de mandíbulas   [Bauxita]. 

 

 s.m. Equipamento utilizado para fazer a 

britagem primária em blocos de elevadas 

dimensões/dureza e com grandes variações 

de tamanho na alimentação. Compõem-se 

basicamente de uma mandíbula fixa, e uma 

móvel ligada ao excêntrico, que fornece o 

movimento de aproximação e afastamento 

entre elas. Desta maneira, o bloco 

alimentado na boca do britador vai 

descendo entre as mandíbulas enquanto 

recebe o impacto responsável pela 

fragmentação. (LV-016, p. 133). O retido 

nas duas telas é britado no «britador de 

mandíbulas», sendo o produto da britagem 

lançada na peneira vibratória 30020/2ª. 

(RT-013, p. 4.11) 
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britador de rolos   [Bauxita]. 

 

 s.m. Equipamento que consta de dois rolos 

de aço girando à mesma velocidade, em 

sentidos contrários, guardando entre si uma 

distância definida. A alimentação é feita, 

lançando-se os blocos de minério entre os 

rolos cujo movimento faz com que os 

mesmos sejam forçados a passar pela 

distância fixada previamente por parafusos 

de ajuste. Esta ação promove a 

fragmentação dos blocos. (LV-016, p. 138). 

Partículas com tamanho superior a três 

polegadas são conduzidas para um 

«britador de rolos» e o material britado é 

relavado e empilhado com produto 

granulado. (LV-021, p. 156) 

 

britagem   [Bauxita]. 

 

 s.f. Conjunto de operações que objetiva a 

fragmentação de blocos de minérios vindos 

da mina, levando-os a granulometria 

compatíveis para utilização direta ou para 

posterior processamento. (LV-016. p. 131). 

A «britagem» é a operação que fragmenta 

os blocos na lavra, mas como existe uma 

série de tipos de equipamentos, esta 

operação deve ser repetida diversas vezes, 

mudando-se o equipamento, até se obter 

um material adequado à alimentação de 

moagem.  (LV-015, p. 143) 

 

butt   [Alumínio]. 

 

 s.m. Anodo gasto pela reação química 

dentro da cuba eletrolítica. É o anodo 

residual obtido quando termina sua vida 

útil na cuba. (AP-005, p. 19). O ponto 

crítico do ‹‹butt›› é a limpeza, pois ele 

apresenta e seu revestimento  flúor e sódio. 

(AP-005, p. 19) Cf. anodo. 

 

  
 

buttress   [Alumínio]. 

 

 s.m. Estrutura de apoio lateral onde fica 

sentada a carcaça do forno eletrolítico. 

Tem a função evitar a dilatação do forno 

quando aquece. Os ‹‹butress›› estão 

isolados das carcaças por placas de 

amianto. (AP-009, p. 198) 

 

C  -  c 
 

 

cadinho   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Recipiente em forma de panela, 

constituído de uma carcaça de aço e 

revestimento interno de material refratário. 

Tem a função de armazenar e transportar 

metal e banho. Classifica-se em cadinho de 

corrida de metal (CCM), cadinho de 

corrida de banho (CCB), cadinho de 

transporte de metal (CTM) e cadinho 

baculante. (AP-027, p. 14). A fim de que 

ocorra a retirada do metal líquido, a cada 

período de 24 ou 48 horas é necessário o 

uso do «cadinho», que é uma grande 

panela suspensa em uma empilhadeira. 

(AD, 02, p. 85) 
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cadinho basculante   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Cadinho que succiona o metal dos 

fornos para despejá-lo dentro do CTM. O 

‹‹cadinho basculante›› é transportado em 

caminhões até o setor de fundição, no qual 

o metal é vertido e transferido para a 

fundição. (AD-002, p. 86) Cf. cadinho de 

corrida de metal. 

 

  
 

cadinho de corrida de banho  [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento em forma de panela, 

constituído em chapa de aço revestido 

internamente com tijolos e cimento 

refratários, com 1,070 mm de altura e 

1,364 mm de diâmetro. Tem a função de 

transferir banho eletrolítico de uma cuba 

para outra. (AP-027, p. 19). Preparar e 

manter em condições de uso os cadinhos 

de corrida de metal (CCM), de ‹‹corrida 

de banho (CCB)›› e transporte de metal 

(CTM). (AP-027, p. 19) Var. CCB.  

Cf. cadinho; cadinho de corrida de metal. 

 

 

 

 

cadinho de corrida de metal   [Alumínio]. 

 

 s.m. Recipiente pressurizado em forma de 

panela com 1,000 mm de altura, 1,148 mm 

de diâmetro, constituído em chapa de aço e 

revestido internamente com material 

refratário; é usado em conjunto com a 

ponte rolante e possui um tubo cifão 

interno e um externo, que é introduzido no 

forno. Tem a função de succionar, através 

de ar comprimido, o metal líquido das 

cubas e ejetá-lo, através de diferença de 

pressão, dentro de um cadinho de 

transporte de metal para ser levado à 

fundição. (AP-005, p. 10). Não posicionar 

o ‹‹cadinho de corrida de metal›› no furo 

de serviço do corredor de trabalho para 

troca de balança ou PTM. (AP-004) 

Var. CCM.  Cf. cadinho de transporte de 

metal. Nota: O cadinho de corrida de metal 

pode ser usado tanto para retirar o metal 

líquido quanto o banho do forno. O metal 

líquido é despejado no CTM e o banho é 

despejado em uma caixa de banho ou em 

outro forno. Na Albras, o cadinho de 

corrida de metal é utilizado apenas para 

retirar o metal do forno, não serve para 

transportar o metal da Redução para a 

Fundição, pois é um equipamento 

pressurizado. Mas em algumas empresas é 

utilizado tanto para fazer a corrida de 

metal quanto para transportar o metal para 

a Fundição. 
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cadinho de transporte de metal  

 [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Recipiente em forma de panela 

constituído em chapas de aço e revestido 

internamente com tijolos e cimento 

refratários, com capacidade para 10 

toneladas de metal líquido. Tem a função 

de armazenar o metal líquido para 

transportá-lo da sala de cubas das 

Reduções para a Fundição. (AP-027, p. 23). 

O ‹‹cadinho de transporte de metal›› 

transporta o metal líquido da redução 

para a fundição. Durante este trajeto 

ocorrerá uma perda de temperatura 

considerável. (AP-005, p. 10) Var. CTM.  

Cf. cadinho de corrida de metal. 

 

 
 

CaF²   [Alumínio]. 

 

 s.m. fluoreto de cálcio. Ver. fluorita. 

Digitar os valores de AIF³ e «CaF²» nos 

SISRED e gerar a programação. (AP-004) 

Sin. fluorita. 

 

caixa coletora de escória   [Alumínio]. 

 

 s.f. Equipamento em forma de caixa que 

tem a função de coletar escória grossa do 

tambor resfriador e escória fina do filtro de 

mangas. (AP-028, p. 39). Deve-se retirar a 

‹‹caixa coletora de escória›› quando a 

mesma estiver cheia. (AP-028, p. 39) 

 

caixa dosadora   [Alumínio]. 

 

 s.f. Dispositivo que serve para medir a 

pesagem de alumina. A alumina estocada 

nos silos é descarregada em direção ao 

sistema de dosagem onde o fluxo será 

regulado na ‹‹caixa dosadora›› para 

atender as necessidades do processo. (AC-

001, p. 347) 

calcinação   [Alumina]. 

 

 s.m. Processo controlado de eliminação de 

água de cristalização (hidrato) da partícula 

de alumina hidratada para obtenção de uma 

superfície específica pré-determinada. Este 

proceso ocorre à temperatura em torno de 

960ºC. (AP-011, p. 168). A «calcinação» 

também é usada para a eliminação da 

água de cristalização, operação conhecida 

com a queima e na oxidação de 

substâncias poluidoras presentes em 

resíduos, buscando a eliminação de sua 

toxidade. (DT-004, p. 51) Cf. calcinar. 

 

calcinador  [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. forno calcinador. Existe quebra 

das partículas desde a saída do 

«calcinador» na fábrica de alumina até o 

forno de redução. (AP-010, p. 259) 

Var. forno calcinador.  

 

calcinar   [Alumina]. 

 

 v. Aquecer uma substância a uma alta 

temperatura sem fundir, assim como 

aquecer materiais cerâmicos amorfos em 

um forno, ou aquecer minérios ou resíduos 

para que hidratos, carbonatos, ou outros 

compostos sejam decompostos e material 

volátil seja expelido. Essa transformação 

ocorre a uma temperatura próxima àquela 

em que foi ‹‹calcinado›› o coque de 

petróleo. (AP-009, p. 145) 
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caldeira   [Alumina]. 

 

 s.f. Equipamento que serve para aquecer 

água por aplicação de uma fonte de calor 

exterior com o fim de produzir água quente 

ou vapor. (LV-004, p. 31). Para garantir 

um bom rendimento na geração de vapor, 

é essencial que uma «caldeira» tenha um 

bom funcionamento e um longo tempo de 

vida útil. (MN-010, p. 2) Nota: As fontes 

exteriores de calor podem resultar de 

combustíveis fósseis, vegetais, da 

conversão de eletricidade em calor, do 

calor nuclear ou de outras fontes tais com a 

geotérmica ou a radiação solar. 

 

  
 

caldeira a carvão de leito fluidizado 

circulante   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. caldeira de alta pressão. A gente 

se sente orgulhoso de trabalhar numa 

empresa que traz pra gente a oportunidade 

de conhecer equipamentos de ponta, então 

nós temos esse privilégio de tá 

trabalhando na maior «caldeira a carvão 

de leito fluidizado circulante» do Brasil. 

(DVD-013) Sin. caldeira de alta pressão. 

 

caldeira a vapor   [Alumina]. 

 

 s.f. Equipamento térmico gerador de vapor 

que trabalha com pressão acima da pressão 

atmosférica e queima tipo de combustível 

como fonte gerador de vapor. (MN-002, p. 

3). Um dos usos mais comuns de «caldeira 

a vapor» é o da produção de energia 

elétrica, e o carvão mineral é o 

combustível mais utilizado neste processo 

de geração de energia. (MN-002, p. 3) 

 

 

caldeira de alta pressão   [Alumina]. 

 

 s.f. Caldeira que produz vapor a alta 

pressão, na qual a água e o vapor circulam 

num sistema enquanto que a fonte quente 

atua em volta dos tubos. (LV-004, p. 31). É 

das «caldeiras de alta pressão» da área de 

utilidades que vem a energia que a 

ALUNORTE precisa para funcionar. 

(DVD-013) Sin. caldeira a carvão de leito 

fluidizado circulante. 

 

  
 

calha vibratória   [Alumínio]. 

 

 s.f. Calha vibratória usada na base da 

tremonha para transportar material. Tem a 

função de escoar o material através da 

vibração e permitir a continuidade do fluxo, 

controlando a vazão do material. O 

elevador de caçamba conduz o material a 

um transportador helicoidal e transfere 

para uma ‹‹calha vibratória››. (AP-023) 

Sin. alimentador vibratório. 

 

calor específico   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Grandeza física que define a variação 

térmica de determinada substância ao 

receber determinada quantidade de calor. É 

constante para cada substância em cada 

estado físico. O ‹‹calor específico››  é a 

quantidade de calor necessária para 1 

grama de um material qualquer em 1ºC. 

(AP-027, p. 08) 

 

camada  [Bauxita]. 

 

 s.f. Depósito mineral paralelo à 

estratificação, geralmente em rochas 

sedimentares, extensos lateralmente e de 

espessura limitada. Alguns depósitos dessa 
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natureza são os carvões, evaporitos, 

fosforitos, as bauxitas amazônicas 

(depósitos tipo blanket) etc. (LV-030, p. 

19). Depósitos do tipo “blanket” ou de 

coberturas (blanket deposits) ocorre na ou 

próximo à superfície, consistindo de uma 

«camada» horizontal, de espessura e 

extensão variáveis. Tais depósitos são 

residuais, formados a partir de rochas 

subjacentes ricas em alumínio. Muitos 

desses depósitos ocorrem sobre antigos 

platôs formados durante os estágios finais 

do ciclo geomórfico, representando, assim, 

longos períodos de estabilidade das 

condições geológicas. (LV-029, p. 19) 

Sin. tabular. 

 

câmara de combustão  [Alumínio]. 

 

 s.f. Seção do forno de cozimento de 

anodos onde ocorre o processo de queima 

dos combustíveis, óleo ou gás, 

provenientes dos queimadores e dos 

voláteis provenientes do piche. Possui 

queimadores e termopares dispostos 

proporcionalmente na parte superior, e 

chicanas em seu interior, para forçar os 

gases quentes a percorrerem toda a câmara, 

estabelecendo uma transmissão de calor 

homogênea em toda parede do forno. (AP-

018). Os voláteis liberados são 

succionados através dos anodos existentes 

entre os tijolos das paredes das ‹‹câmaras 

de combustão›› e pelos exaustores. (AP-

015, p. 186) Sin. flue wall. 

 

caminhão fora-de-estrada   [Bauxita]. 

 

 s.m. Caminhão de grande porte sobre 

rodas e alta capacidade de carga, proibido 

de trafegar em estradas públicas, 

comumente utilizado no transporte de 

estéril e minério em mineração. Após a 

limpeza da cobertura vegetal da superfície 

da área mineralizada inicia-se a remoção 

do capeamento estéril, com isto a 

escavação e o carregamento do minério 

começam através de retroescavadeiras 

hidráulicas posicionadas no topo da 

camada, fazendo o carregamento do 

minério em «caminhões fora de estrada» – 

com capacidade para até 60 toneladas. 

(DT-011, p. 39) 

 

  
 

caminhão graneleiro   [Alumínio]. 

 

 s.m. Caminhão tanque pressurizado que 

transporta material granulados como 

alumina e crosta moída. Esse transporte é 

feito através de ‹‹caminhões graneleiros›› 

que são dotados de um sistema de 

fluidição interna. (AP-010, p. 346) 

Var. graneleiro.  

 

canal do forno   [Alumínio]. 

 

 s.m. Espaço entre os anodos e as paredes 

do forno de cozimento. Existem os canais 

laterais e o canal central dentro do forno de 

cozimento. (AP-010, p. 220). Depositar 

big-bag vazio no ‹‹canal do forno›› para 

queimar durante o pré-aquecimento. (AP-

004) 

 

canga   [Bauxita]. 

 

 s.f. Minerais que recobrem os depósitos 

minerais formados pela oxidação ou 

laterização superficial, dominados 

hidróxidos e óxidos de FE, AL e Mn. (DT-

004, p. 42). Esse perfil compreende, da 

base para o topo, um horizonte saprolítico, 

horizonte areno-argiloso e crosta 

ferruginosa, esta última com variações 

laterais denominadas «canga» limonitica, 

canga magnética e canga com anatásio. 

(CA-12, p. 240) 
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canhão de ar   [Alumina]. 

 

 s.m. Sistema de movimentação de 

materiais a granel pneumático que libera 

jato de ar comprimido dentro de um 

recipiente de armazenagem ou 

transferência em que existe material 

agarrado. (SL-013). O «canhão de ar» foi 

projetado para recipientes de 

armazenagem com temperaturas internas 

entre 30° e 1093° C. (SL-013, slide 3) 

 

capa   [Bauxita]. 

 

 s.m. Massa encaixante sobrejacente à 

jazida. A subjacente denomina-se lapa, 

sendo que em jazidas verticais não é 

possível tal distinção. Nas onduladas ou 

falhadas, a rocha que constitui a capa em 

um determinado trecho pode corresponder 

a lapa em outro. Não se trata, portanto, de 

uma questão da natureza da rocha, mas de 

sua posição relativa à jazida. (LV-012, p. 

61). Não se tem notícias das reservas reais, 

mas uma estimativa preliminar indica para 

os melhores platôs (Craval, Coamba Sul e 

Norte e Toboca), camadas de bauxita 

nodular e maciça de cerca de 2 m sob 

«capa» de 5 a 7 m, numa área de 

ocorrência provável de 42 km². (LV-017, p. 

143) 

 

capeamento   [Bauxita]. 

 

 s.m. Material rochoso e estéril que cobre 

um depósito mineral ou camada. O método 

adotado consiste basicamente na remoção 

do «capeamento» em faixas físicas 

longitudinais de 28 m de largura, 

promovendo o descobrimento da camada 

de bauxita. (LV-003, p. 629) Sin. cobertura 

estéril. 

 

CAR  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. controle automático de 

resistência. Nesta etapa o ‹‹CAR›› 

permanece inibido automaticamente para 

permitir um melhor equipamento dos 

pontos correspondentes ao valor de 

resistência média do ciclo de controle. 

(AP-034) Var. controle automático de 

resistência.  

 

carboneto de alumínio   [Alumínio]. 

  

s.m. Fórmula Al4C³. Composto formado a 

partir da reação entre o metal e o carbono 

do bloco catódico. Se aloja no catodo e 

pode ser detectado através da sondagem. 

(AP-014, p. 31). A formação do 

‹‹carboneto de alumínio›› eleva a queda de 

tensão no catodo, o que provocará um 

consumo maior de energia. (AP-014, p. 31) 

 

carbonização  [Alumínio]. 

 

 s.f. Aquecimento de matérias orgânicas 

brutas na ausência do ar para obter coque, 

gás bruto e alcatrão bruto. (LV-004, p. 48). 

A função da briquetagem a quente, nesse 

método, é iniciar a «carbonização» da 

fibra, aumentando a sua dureza o 

suficiente para que não haja mudança em 

sua forma. (LV-016, p. 626) 

 

carbono   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. coque. O gasto de energia é 

elevado também devido às perdas de calor 

pela cuba, cuja eficiência energética chega 

somente a 50%. A escolha do ‹‹carbono›› 

como material do anodo e do revestimento 

catódico é motivada também pela natureza 

refratária desse elemento. (TI-002, p. 25) 

Sin. coque. 

 

carboxirreatividade  [Alumínio]. 

 

 s.f. Reação endotérmica que ocorre nos 

poros do anodo, preferencialmente em 

poros maiores que 1 cm e em regiões que 

não sofreram um bom cozimento. 

Característica que indica a reatividade do 

carbono ao dióxido de carbono a altas 

temperaturas de operação da cuba. A 

‹‹caboxirreatividade›› não é um parâmetro 

medido diariamente devido à 

complexidade de seu método de 
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determinação. (LV-010, p. 271) 

Sin. reação de Boudouard. 

 

carcaça   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. carcaça metálica. O concreto 

convencional é usado no nivelamento 

sobre a chapa do fundo da ‹‹carcaça››. 

(AP-009, p. 201). Var. arcaça metálica.  

 

carcaça de aço   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. carcaça metálica. Pólo negativo 

do forno. É formada por uma ‹‹carcaça de 

aço›› isolada e revestida com tijolos 

isolantes, tijolos refratários e blocos de 

carbono. (AP-029). Var. carcaça metálica.  

 

carcaça metálica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Caixa de aço robusta que comporta a 

parte catódica do forno eletrolítico. A 

‹‹carcaça metálica›› está firmemente 

apoiada e presa às vigas "L" por grampos, 

para absorver as deformações térmicas as 

quais está sujeita durante a vida do forno 

que pode durar mais de 5 anos. (AP-009, p. 

198) Var. carcaça; carcaça de aço.  

 

carregador de navios  [Bauxita]. 

 

 s.m. Equipamento responsável por 

acondicionar a carga nos porões do navio. 

É formado por quatro blocos, que são: 

ponte giratória, sistema de lança, conjunto 

do transportador e sistema elétrico, cujos 

movimentos conjugados entre si permitem 

a distribuição da carga nos porões dos 

navios conforme plano de carga sem que 

seja necessária a movimentação dos 

mesmos. (DT-004, p. 44). O 

«descarregador de navios» é do tipo lança 

linear deslizante, com movimento em todas 

as direções, com capacidade para até 

6000 t/h. (LV-003, p. 637) Var. shiploader.  

 
 

cartão de segurança   [Alumínio], 

[Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo de segurança que serve 

para indicar o desligamento ou a 

impossibilidade de ligamento de um 

equipamento. Usar ‹‹cartão de 

segurança›› ao realizar qualquer serviço 

em equipamentos do grupo. (RT-016) 

 

carvão ativado   [Alumina]. 

 

 s.m. Carvão que é ativado através de um 

processo de oxidação, cuidadosamente 

controlado, e destinado a produzir uma 

estrutura porosa com grande superfície, o 

que lhe confere uma elevada capacidade de 

adsorção. (LV-012, p. 65). As matérias 

primas tipicamente utilizadas na produção 

de «carvões ativados» incluem: casca de 

coco; resíduos de petróleo; carvões 

mineral e vegetal. (LV-016, p. 653) 

 

carvão mineral   [Alumínio]. 

 

 s.m. Rocha combustível de origem 

orgânica - caustobiólito - que ocorre como 

camadas, estratos ou lentes, em bacias 

sedimentares, e resultante da acumulação 

de grandes quantidades de restos vegetais, 

em um ambiente saturado de água 
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(pântanos), preferencialmente nas planícies 

costeiras (deltas e lagunas) e 

fluviolacustres (várzeas). (LV-012, p. 65). 

Os insumos e utilidades a serem utilizados 

no processo de produção da bauxita são 

«carvão mineral», óleo combustível BPF, 

cal, floculante, ácido sulfúrico, soda 

cáustica, água, vapor, ar comprimido e 

energia elétrica. (RT-014, p. 22) Nota: O 

Carvão Mineral é matéria-prima e insumo 

energético importantíssimo para a 

siderurgia, tanto na produção do coque 

como fonte de energia e agente redutor no 

processo de obtenção de ferro e aço. 

Adicionalmente, tem importante 

participação na matriz energética de vários 

países. O carvão integra o conjunto de 

recursos minerais energéticos fósseis. 

 

  
 

catalisador   [Alumina]. 

 

 s.m. Substância que possui a propriedade 

de acelerar determinadas reações químicas 

sem sofrer alteração da sua estrutura 

molecular. (LV-012, p. 67). Na indústria 

química as utilizações da lama vermelha 

têm se baseado em sua ação como 

«catalisador» em várias aplicações como 

a remoção de enxofre em querosene, 

hidrogenação do antraceno, degradação 

de compostos orgânicos voláteis, 

degradação de cloreto de polivinila em 

óleos combustíveis, degradação de 

organoclorados. (TI-001, p. 35) 

 

cátion   [Alumínio]. 

 

 s.m. Íon que se apresenta carregado 

positivamente; sendo que tal denominação 

é devida ao fato de durante a eletrólise se 

deslocar em direção ao cátodo. (LV-012, p. 

67). Ânodos são hastes de carbono que 

funcionam como polo positivo e, por isso, 

atrai os ânions (de carga negativa) que 

descarregam os elétrons excedentes. Esses 

elétrons são direcionados ao cátodo, que, 

no caso, é um revestimento da parede da 

cuba feita também de carbono, que 

funciona como polo negativo, para onde 

são atraídos os «cátions» (de carga 

positiva), que recebem os elétrons que 

vieram dos ânions e tornam-se neutros. 

(AD-004, p. 9) 

 

catodo  [Alumínio]. 

 

 s.m. Polo negativo de um forno eletrolítico 

onde ocorre concentração de alumínio 

líquido durante o processo de eletrólise. O 

catodo deve cumprir principalmente duas 

funções: (1) ser um condutor no aporte de 

eletricidade para transformar os íons de 

alumínio do banho para alumínio metálico 

e (2) proteger a estrutura metálica do 

contato e corrosão do banho eletrolítico e 

do alumínio fundido. (LV-023, p. 202). O 

coque tem a função de melhorar o contato 

do anodo com o ‹‹catodo›› do forno e deve 

ser peneirado com uma granulometria 

entre 2 e 3 milímetros. (AP-011, p. 4) 

Var. cátodo.  Cf. bloco catódico. 

 

cátodo  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. catodo. O cátion de alumínio 

dirige-se ao «cátodo» e recebe os elétrons 

provenientes do oxigênio, tornando-se 

alumínio metálico. Como ele é mais denso 

que a mistura de alumina e criolita, ele vai 

se acumulando na forma líquida, no fundo 

inclinado do recipiente, onde é punçado 

periodicamente. (AD-004, p. 10) 

Var. catodo.  

 

cava   [Bauxita]. 

 

 s.f. Abertura realizada na superfície da 

terra devido uma atividade mineradora a 

céu aberto com o intuito de realizar a 

explotação de minérios. A geração de 
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resíduos quando a bauxita tem que ser 

decapeada, varia muito entre cada mina, 

não havendo um limite médio, mas de 

maneira geral o estéril de cobertura é 

depositado na «cava» na qual o minério 

foi, anteriormente, lavrado. (RT-011, p. 19) 

 

  
 

CCB   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cadinho de corrida de banho. 

Abaixo desse valor, normalmente ocorrem 

problemas no processo, como trancamento 

da bica de vazamento do ‹‹CCB›› ou 

formação de uma escória muito viscosa. 

(AP-027, p. 20). Var. cadinho de corrida 

de banho.  

 

CCM   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cadinho de corrida de metal. 

Preparar e manter em condições de uso os 

cadinhos de corrida de metal ‹‹(CCM)››, 

de corrida de banho (CCB) e transporte de 

metal (CTM). (AP-027, p. 19). 

Var. cadinho de corrida de metal.  

 

CCQ   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. círculo de controle de qualidade. 

O desdobramento das centenas de grupos 

de estudo criados, os chamados Círculos 

de Controle de Qualidade ‹‹(CCQ)›› que 

proliferaram nessas empresas levou, numa 

segunda etapa, à solução de problemas 

sempre afinados na direção de aplicação 

da melhor tecnologia e aumento de 

produtividade (TR-11, p. 43) Var. círculo 

de controle de qualidade.  

 

 

célula  [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. cuba eletrolítica. Dependendo do 

projeto, cada linha de fornos poderá 

conter uma média de 208 ‹‹células›› de 10 

kiloampere (kA), como é o caso da 

ALBRAS. (AP-025). Sin. cuba eletrolítica. 

 

célula de flotação   [Alumina]. 

 

 s.f. Instalações do processo de 

beneficiamento do minério que têm o 

objetivo de separá-lo de suas impurezas. 

Esta etapa é realizada após a britagem e 

geralmente é feita com a adição de óleo: as 

partículas de minério fixam-se no óleo; 

juntando-se água ao conjunto, as partículas 

fixadas no óleo vão para a superfície e as 

impurezas ficam no fundo do recipiente. A 

partir da década de 1960, do século 

passado, as «células de flotação» foram 

sendo fabricadas em tamanhos cada vez 

maiores. (LV-006, p. 150) 

 

célula eletrolítica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. cuba eletrolítica. A produção de 

alumínio ocorre em células eletrolíticas›› 

ou cubas, a aproximadamente 960º C. 

(AP-005) Sin. cuba eletrolítica. 

 

CFP   [Alumínio]. 

 

 s.m. Sigla: Conjunto flexível de partida. 

Manter-se afastado da chapa do forno 

durante a elevação do ‹‹CFP››. (AP-004) 

Cf. flexível de partida. 

 

chapa de contenção  [Alumínio]. 

 

 s.f. Chapa colocada nos canais entre os 

anodos para evitar queda de material entre 

eles. Tem a mesma função da placa de 

papelão. Estas novas ‹‹chapas de 

contenção›› tem a vantagem de não 

precisarem ser retiradas do forno, 

diminuindo o esforço do aperador e o 

risco de acidentes. (AP-037, p. 220) 

Cf. placa de papelão. 

 



198 

 

chapa 'U'   [Alumínio]. 

  

s.m. Chapa metálica em formato de "U"  

colocada na chapa de cobertura do forno 

ao redor da haste metálica do anodo. Tem 

a função de vedar os gases que saem entre 

a haste do anodo e a tampa do forno. (AP-

014, p. 15). Posicionar ‹‹chapa 'U'›› e 

tecido para evitar oxidação dos anodos. 

(AP-004) 

 

check   [Alumínio]. 

 

 s.m. Modo de alimentação utilizado pelo 

controle de alimentação de cubas quando a 

cuba está em CAR ou CAR inibido por 

operador. Tem por finalidade suspender a 

alimentação da cuba para limpeza de 

excesso alumina e excesso no banho. (AP-

010). A segunda fase tem a finalidade de 

identificar a condição de encerramento do 

período de ‹‹check››. (AP-010) 

Cf. alimentação; CAR. 

 

chumbamento   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. (1) Processo no qual se fixa a haste 

metálica ao bloco de anodo cozido 

utilizando ferro fundido ou pasta verde. (2) 

Área de chumbamento composta por um 

conjunto de equipamentos interligados, 

que tem por finalidade unir as hastes 

metálicas aos anodos cozidos, recuperar a 

crosta e o resíduo anódico (butt). O 

produto principal desta unidade é o anodo 

com haste chumbada, os subprodutos são a 

crosta e o resíduo anódico. (AP-018). A má 

qualidade dos anodos pode acarretar: 

redução na produção do metal, aumento 

do consumo de energia, maior consumo de 

anodos, trocas extras, mais gastos no 

‹‹chumbamento››. (AP-005, p. 13) 

  
 

chute de descarga   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. bica de descarga. Combinar os 

resultados da interface de contato com os 

demais testes para desenvolver solução 

para o fluxo no «chute de descarga» e 

desgaste dos roletes. (SL-014, slide 17) 

Sin. bica de descarga. 

 

chuveiro lava-olhos   [Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento de segurança usado em 

laboratórios e indústrias, dotados de um 

sistema conjugado de chuveiro e lava-

olhos. Além do uso de diphoterine deve ser 

assegurada inspeção prévia dos chuveiros 

lava-olhos, antes do início das atividades 

nas áreas operacionais. Os «chuveiros 

lava-olhos» deverão ser usados quando a 

quantidade de diphoterine for insuficiente 

para colocar no local atingido ou não 

estiver disponível para uso imediato pelo 

empregado contatado por álcalis ou 

ácidos. (CA-001, p. 21) Var. lava-olhos.  

 

  
 

ciclo de cozimento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ciclo de cozimento do anodo que 

corresponde ao tempo total entre avanços 

dos fogos. (AP-005, p. 47). Esta é uma 

parte essencial do ‹‹ciclo de cozimento›› 

dos anodos e o ideal é acompanhar a 
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curva da temperatura exigida. (AP-036) 

Cf. avanço de fogo; fogo. 

 

ciclo de fogo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Avanço dos equipamentos do fogo de 

uma seção do forno de cozimento para 

outra seguinte, até que esses equipamentos 

percorram toda a extensão do forno, 

completando assim um ciclo que tem a 

duração de 26 horas. (AP-005, p. 45). Um 

‹‹ciclo de fogo›› é o tempo decorrido entre 

movimentações do fogo. (AP-005, p. 45). 

 

ciclone de meio denso   [Bauxita]. 

 

 s.m. Equipamento usado no 

beneficiamento de minério que tem como 

característica a alta força centrífuga 

envolvida, possibilitando a separação, com 

sucesso, de partículas a granulometrias 

mais finas do que por outros métodos 

gravíticos. O «ciclone de meio denso» é 

idêntico a um hidrociclone e, portanto, 

constituído de uma parte cilíndrica e outra 

cônica. Esses equipamentos são fabricados 

com diâmetros de 350 a 750 mm, e sua 

capacidade de processamento varia de 50 

a 200 t/h, (...). (LV-002, p. 310) 

 

ciclo PDCA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. PDCA. Como a escova rotativa 

interligada ao nosso sistema de 

despoeiramento não trouxe o resultado 

esperado. Houve a necessidade de inserir 

a primeira evolução ao sistema, rodando 

assim o ‹‹ciclo do PDCA››. (SL-018) 

Var. PDCA.  

 

cimentação  [Bauxita]. 

 

 s.f. Denominação utilizada para indicar a 

consistência quebradiça e dura do material 

do solo, mesmo quando molhado, 

ocasionado por qualquer agente cimentante 

que não seja mineral de argila, tal como: 

carbonato de cálcio, sílica, óxido ou sais de 

ferro e alumínio. (LV-012, p. 71). A 

«cimentação» se traduz pela presença de 

leiros sub-horizontais irregulares e 

descontínuos e bolsões difuso de bauxita 

porcelanada, (...). (AC-004, p. 720) 

 

cinco S (5S)   [Alumínio]. 

 

 s.m. Denominação de um programa 

derivado de palavras japonesas iniciadas 

com a letra 'S': SEIR (Sorting) - senso de 

arrumação; SEITON (systematization) - 

senso de ordenação; SEISOU (sweeping) - 

senso de limpeza; SEIKETSU (sanitizing) 

- senso de asseio; SHITSUKE (self-

disciplining) - senso de alto-disciplina. 

(AP-023). Os ‹‹cinco S (5S)›› devem ser 

avaliados por uma comissão formada por 

pessoas que não participam da área que 

será avaliada e emitirão um relatório. 

(AP-020) Var. programa 5S.  

 

cinta   [Alumínio]. 

 

 s.f. Fita metálica bicromada usada para 

embalar e manter o formato da pilha de 

lingote. (AP-028, p. 26). Enfiar a 

extremidade da ‹‹cinta›› através do selo. 

(AP-028, p. 28) 

 

  
 

cintagem   [Alumínio]. 

 

 s.f. Operação de arqueamento com a cinta 

metálica para fazer a embalagem da pilha 

de lingotes. (AP-028, p. 23). A cintagem é 

a operação de arqueamento de um 

determinado volume. Tem a função de 

manter a forma do volume, oferecendo 

consistência para embalagem, afim de 

facilitar o transporte. (AP-028, p. 23) 
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CIPA   [Alumina]. 

 

 s.f. Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes. Comissão composta por 

representantes do empregador e dos 

empregados e tem como missão a 

preservação da saúde e da integridade 

física dos trabalhadores e de todos aqueles 

que interagem com a empresa. (CA-001, p. 

12). A contratada deverá constituir 

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO 

DE ACIDENTES («CIPA»), mantendo-a 

em funcionamento conforme as instruções 

expedidas pelo Ministério do Trabalho, 

através da Portaria 3214 de 08/06/1978 

( Norma Regulamentadora: NR-5 ). (CA-

001, p. 12) 

 

circuito   [Alumínio]. 

 

 s.m. Conjunto de fornos ligados em série 

que formam um cicuito elétrico. Após uma 

ou duas horas, volta-se com este anodo ao 

‹‹circuito››. (AP-010, p. 229) 

 

circuito de moagem   [Alumina]. 

 

 s.m. Instalações utilizadas na mineração, 

nas quais, por processo mecânico, é feita a 

redução do tamanho e dimensões das 

partes do minério, geralmente a dimensões 

abaixo de 5-20 mm. O fluxo de polpa 

descarregado no tanque de alimentação 

provém de um «circuito de moagem» ou de 

outro processo.  (LV-020, p. 152) 

 

círculo de controle de qualidade  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Grupo de seis ou dez pessoas 

formado por empregados de um mesmo 

ambiente de trabalho que desenvolve, 

continuamente e de maneira voluntária, 

atividades de controle da qualidade. (AP-

019). Cada ‹‹CCQ›› deve ser formado 

preferencialmente por um número de 03 a 

07 pessoas. (AP-019) Var. CCQ.  Nota: 

Sua origem é creditada ao Dr. Kaoru 

Ishikawa, engenheiro de nacionalidade 

japonesa que, em 1960, chamou a atenção 

da administração para a importância de se 

aproveitar plenamente os sucessos dos 

pequenos grupos de colaboradores na 

eliminação das causas especiais de 

variabilidade e no aperfeiçoamento dos 

sistemas, por meio de mudanças de 

ferramentas, projetos, processos e 

programações de tempo. (AP-019) 

 

clarificação   [Bauxita]. 

 

 s.f. (1) Operação de separação 

sólido/líquido baseada no fenômeno de 

sedimentação, empregada para produzir 

um líquido (água) livre de partículas 

sólidas suspensas. (LV-012, p. 73). (2) 

Consiste na separação do licor rico em 

aluminato de sódio da lama presente na 

pasta. No entanto apresenta como objetivo 

secundário recuperar o licor contido na 

torta, o que ocorre através de 

decantação/floculação, posterior lavagem e 

filtração da lama. (TI-001, p. 19). A 

«clarificação» do meio líquido pode 

ocorrer por sedimentação ou flotação por 

ar dissolvido. (LV-015, p. 812) 

Var. processo de clarificação; tratamento 

primário de água.  Nota: Neste processo, 

os sólidos em suspensão nos efluentes são 

removidos por sedimentação simples, 



201 

 

sedimentação por coagulação, flotação e 

desidratação. Por sedimentação simples, 

podem ser retirados da água, o cascalho 

grosso, o cascalho fino, a areia grossa, a 

areia média, a areia fina, a areia muito fina 

e o “silte”, dependendo do tempo de 

sedimentação. Entretanto, a argila precisa 

de agentes coagulantes ou floculantes. 

(LV-015, p. 812) 

 

clarificador  [Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento utilizado na produção 

de polpa com baixa percentagem de 

sólidos. São indicados quando se deseja 

recuperar a fase líquida, como na 

recirculação de água nos processos 

industriais ou recuperação de soluções de 

lixiviação dos processos hidrometalúrgicos. 

(LV-04, p. 393). Aqui na estação, a gente 

trata o PH, neutraliza o PH do efluente, 

nos tanques de neutralização, e no 

«clarificador», através do floculante, a 

gente decanta os sólidos e clarifica a água. 

(DVD-014) 

 

  
 

cleaner   [Bauxita]. 

 

 s.m. Estágio da concentração de minério 

em que é feita a remoção de impurezas 

presentes no concentrado rougher, 

elevando o teor da espécie mineral de 

interesse. (LV-027, p. 197). Muitos 

processos de flotação podem ser 

controlados quanto à sua seletividade pela 

consideração correta do tempo de 

resistência nos estágios rougher e 

«cleaner», como é o caso dos carvões 

minerais. (LV-016, p. 425) 

 

coagulação   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de agregação de partículas 

coloidais em que as forças superficiais de 

natureza atrativa superam as de natureza 

repulsiva. O agregado assim chamado é 

“coágulo”. (LV-015, p. 560). Os processos 

de floculação e «coagulação» reúnem as 

melhores alternativas de atenuar a 

irregularidade na forma da partícula, ou 

ainda no seu diâmetro. (LV-015, p. 396) 

 

cobertura estéril  [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. capeamento. Uma pá 

carregadeira carregará os caminhões 

levando o solo vegetal para recobrir a 

área preenchida com a «cobertura estéril», 

um trator de esteira fará a distribuição 

deste solo e a gradagem, para o plantio 

final. (RT-013, p. 4.10) Sin. capeamento. 

 

cobertura vegetal   [Bauxita]. 

 

 s.f. Mata densamente povoada, típica de 

floresta tropical, sobrepondo-se a uma 

camada de solo vegetal rico em nutrientes 

com espessuras de até 50 cm. (RT-020, p. 

49). Em se tratando de uma mina a céu 

aberto e nas dimensões desenvolvidas pela 

MRN em Porto Trombetas, uma questão 

inerente à atividade é a total retirada da 

«cobertura vegetal» e do solo estéril sobre 

a jazida mineral. (RT-019, p. III.74) 

 

coeficiente angular  [Alumínio]. 

 

 s.m. Coeficiente determinado pela 

variação de resistência do forno eletrolítico. 

Curva em função da variação de resistência. 

Valores altos de ‹‹CA›› indicam que a 

concentração de alumina no banho 

atingem a região de risco de ocorrer um 

efeito anódico. (AP-034) 

 

coeficiente de correlação   [Alumínio]. 

 

 s.m. Coeficiente que correlaciona a 

resistência do forno eletrolítico com a 

variação do coeficiente angular. Valores 



202 

 

baixos de ‹‹coeficiente de correlação›› 

indicam uma proximidade da região de 

efeito anódico. (AP-034) Cf. coeficiente 

angular. 

 

colar de alumínio   [Alumínio]. 

 

 s.m. Círculo feito de alumínio laminado e 

preenchido com alumina colocado ao redor 

do pinos do anodo para protegê-los contra 

uma possível exposição ao banho. Uma 

das fontes de contaminação do metal é o 

pino do anodo. Para evitar esta 

contaminação, foi colocado um ‹‹colar de 

alumínio›› em volta de cada pino do anodo 

que, quando cheio de alumina e aquecido, 

forma um anel em volta desses pinos, 

protegendo do contato do banho. (AP-006, 

p. 5) 

 

coleta  [Bauxita]. 

 

 s.f. Mecanismo de adsorção e geração de 

hidrofobicidade. (LV-016, p. 413). 

Podemos entretanto adicionar substâncias 

auxiliares, que façam com que a «coleta» 

se torne seletiva, isto é, que dentre as 

espécies minerais presentes na polpa, o 

coletor escolha uma delas sem modificar 

as demais. (LV-016, p. 413) 

 

coletor   [Bauxita]. 

 

 s.m. Substância química utilizada na 

flotação, com a finalidade específica de 

tornar hidrofóbica a superfície da espécie 

mineral sobre a qual seja adsorvida. (LV-

016, p. 451). A substância capaz de 

adsorver-se à superfície do mineral e 

torná-la hidrofóbica é denominada 

«coletor» e o mecanismo de adsorção e 

geração de hidrofobicidade é denominado 

coleta. (LV-016, p. 413) Sin. depressor. 

 

comburente   [Alumínio]. 

 

 s.m. Substância gasosa que pode reagir 

com um combustível, produzindo a 

combustão. O mais comum dos 

comburentes é o oxigênio, pois intensifica 

a reação química aumentando de 

intensidade da reação. As substâncias 

envolvidas em uma combustão são: 

combustível e ‹‹comburente››. (AP-005, p. 

30) 

 

cominuição   [Bauxita]. 

 

 s.f. Operação, ou conjunto de operações, 

que se caracteriza pela redução das 

dimensões físicas de um dado conjunto de 

blocos ou partículas, através do 

rompimento de ligações estruturais. (LV-

027, p. 85). Na usina de tratamento, a 

«cominuição» é realizada em etapas que 

podem ser divididas, de forma geral, em 

britagem e moagem. (LV-027, p. 85) 

Sin. fragmentação. 

 

compactação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Diminuição do volume do solo 

ocasionado por compressão, causando um 

rearranjo mais denso das partículas do solo 

e a consequente redução da porosidade, 

provocada pela ação antrópica. (LV-012, p. 

79). A intensa movimentação de máquinas 

ao longo da faixa de servidão do 

mineroduto deverá acarretar um 

adensamento nas condições naturais do 

horizonte B dos solos locais, promovendo-

lhes uma maior «compactação», o que 

poderá restringir o crescimento das raízes, 

a absorção normal de nutrientes e 

atividade microbiológica. (...). (RT-017, p, 

107) 

 

compactadora   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. compactador vibratório. Ao final 

de cada ciclo da ‹‹compactadora››, o 

anodo segue em transportador aéreo ou 

rolos para resfriamento em túneis de 

resfriamento. (AP-023). Sin. compactador 

vibratório. 
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compactador vibratório   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Máquina conformadora de anodo 

verde que processa o peso, a altura, a 

forma e a constituição do anodo. (AP-023). 

O transportador P&F receberá os anodos 

provenientes do ‹‹compactador 

vibratório›› a uma temperatura de 

aproximadamente 150º C. (AP-012, p. 4) 

Sin. compactadora. Nota: A pasta verde é 

colocada na compactadora que pesa e dosa 

esse material. Em seguida essa 

compactadora vibra e compacta esse 

material dentro de um molde para que 

tome a forma de um bloco de anodo. 

 

concentração  [Bauxita]. 

 

 s.f. Beneficiamento que consiste em 

remover a maior parte da ganga e reunir os 

minerais-minério em um ou vários 

produtos distintos denominados 

concentrados. (LV-030, p. 165). 

Frequentemente, um bem mineral não 

pode ser utilizado tal como é lavrado. 

Quando o aproveitamento de um bem 

mineral vai desde a «concentração» até a 

extração do metal, a primeira operação 

traz vantagens econômicas à metalurgia.  

(LV-016, p. 12) Cf. mineral-minério. 

 

concentração em meio denso   [Bauxita]. 

 

 s.f. Separação dos minerais de diferentes 

densidades contidos em um dado minério, 

através de um meio com densidade 

intermediária à dos minerais, de forma que 

os minerais com densidade inferior ao 

meio flutuem e aqueles com densidade 

superior afundem. (LV-020, p. 297). Para 

a «concentração em meio denso», os 

minerais úteis devem estar liberados dos 

minerais de ganga em uma granulometria 

acima de (0,3 mm) 48 malhas, tamanho 

limite para obtenção de um bom 

desempenho na separação por este 

processo. (LV-020, p, 302) 

 

 

concentração gravítica   [Bauxita]. 

 

 s.f. Processo no qual partículas de 

diferentes densidades, tamanhos e formas 

são separadas uma das outras por ação da 

força de gravidade ou por forças 

centrífugas. (LV-016, p. 241). Em circuitos 

de «concentração gravítica», em geral, o 

peneiramento grosso é principalmente 

usado em circuitos de britagem e na 

rejeição de grossos estéreis e materiais 

estranhos nas operações com minérios 

aluvionares. (LV-016, p. 265) 

 

concentrado   [Bauxita]. 

 

 s.m. Produto com elevado teor da 

substância de interesse comercial 

resultante do processo de concentração de 

minério proveniente das atividades de 

lavra. (LV-012, p. 81). Uma vez que o 

minério foi submetido à redução de 

tamanho, promovendo a liberação 

adequada dos seus minerais, estes podem 

ser submetidos à operação de separação 

das espécies minerais, obtendo-se, nos 

procedimentos mais simples, um 

«concentrado» e um rejeito. (LV-016, p. 3) 

 

concentrar   [Bauxita]. 

 

 v. Enriquecer um minério 

economicamente valioso mediante 

separação e remoção de impurezas ou 

ganga. A moagem, no beneficiamento da 

bauxita, tem a finalidade de diminuir o 

tamanho do minério bruto, sem ainda 

separar a ganga e «concentrar» minério 

primário. (DT-008, p. 13) 

 

concessão  [Bauxita]. 

 

 s.f. Decisão administrativa que dá o direito 

de exploração ou utilizar um bem público. 

Esta decisão depende da vontade das 

autoridades que fixam unilateralmente as 

condições. (LV-004, p. 10). Qualquer 

cidadão brasileiro ou empresa brasileira 

pode requerer uma «concessão» do poder 

público para pesquisar e posteriormente 
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extrair bens minerais, desde que atendidos 

os requisitos normativos. (CA-12, p. 282) 

Nota: No setor mineiro, a concessão dá o 

direito de exploração na sequência da 

descoberta de uma jazida com interesse 

comercial. A exclusividade dos direitos de 

pesquisa arrasta as exclusividades dos 

direitos de exploração. 

 

concessão de lavra   [Bauxita]. 

 

 s.f. Direito minerário que tem, por título, 

portaria assinada pelo Ministério de Estado 

de Minas e Energia (ou diferentemente, 

conforme estipulado pela legislação em 

vigor na época de constituição de direito), 

o qual permite o aproveitamento industrial 

da jazida, desde a extração das substâncias 

minerais úteis que contiver, até seu 

beneficiamento. Os investimentos em 

«concessão de lavra», refletidos como os 

investimentos necessários à expansão da 

oferta mineral, foram levantados 

totalizando os realizados entre 1975 e 

2005 (disponíveis nos anuários do DNPM). 

(RT-011, p. 27) Sin. direito de lavra. 

 

concha   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. amostrador de banho. Devolver 

resíduo do metal da concha para o interior 

do forno, limpando-o após seu 

resfriamento. (AP-004) Var. amostrador de 

banho.  

 

concha para aferição de alumina  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Ferramenta confeccionada em 

alumínio com formato de concha e cabo 

comprido. Tem a função de aparar a carga 

de alumina de cada alimentador para que 

possa ser realizada a aferição do forno. 

(AP-030, p. 6). Pegar ‹‹concha de aferição 

de alumina›› e os sacos específicos para 

esta medida, na sala dos operadores. (AP-

030, p. 30) 

 

 

 

concreto convencional   [Alumínio]. 

 

 s.m. Concreto colocado dentro do forno 

eletrolítico para fazer parte do 

revestimento. O ‹‹concreto convencional›› 

é usado no nivelamento sobre a chapa do 

fundo da carcaça. (AP-009, p. 201) Nota: 

É usado para a vedação das barras 

coletoras, tem como objetivo preencher 

todos os espaços em volta da barra, 

vedando-a quanto à infiltração do ar. 

 

concreto refratário   [Alumínio]. 

 

 s.m. Concreto resistente ao calor, feito 

com cimento e aluminato de cálcio. É 

colocado dentro do forno eletrolítico para 

fazer parte dos materiais do revestimento 

do forno. Pesquisadores da UFSCAR 

mostraram que a aplicação de pós-

metálicos em ‹‹concreto refratário›› pode 

ser viável e mais resistente à oxidação 

quando existe a escolha de um ligante 

apropriado. (ST-001) Nota: Nota. 

Refratário é todo material capaz de 

suportar temperaturas altas (1000º C ou 

mais) sem alteração de sua composição 

química. Em geral, refere-se a materiais 

cerâmicos destinados a finalidades 

estruturais, porém aplica-se também a 

metais como o tungstênio, o molibdênio e 

o tântalo. É principalmente a indústria 

metalúrgica que consome refratários para o 

revestimento dos altos fornos, fornos de 

recozimento, etc. (TI-004) 

 

condensação   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo pelo qual o vapor d’água é 

transformado em água líquida. Ocorre sob 

condições variáveis, associadas a 

mudanças em um ou mais dos seguintes 

fatores: volume de ar, temperatura, pressão 

ou umidade. (LV-012, p. 81). A 

«condensação» de vapores muitas vezes dá 

origem a uma mistura heterogênea de 

líquidos. (LV-007, p, 191) 
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condensado   [Alumina]. 

 

 s.m. Hidrocarbonetos que se encontram no 

estado gasoso em reservatório mas que se 

tornaram líquidos em condições normais à 

superfície. (LV-004, p. 66). O «circuito de 

condensado» da Alunorte compreende a 

área 30, que recebe condensado de 

trocadores de calor de evaporação (área 

13), do resfriamento a vácuo (área 41), 

aquecedores de polpa (área 04 e 02). (AP-

001, p. 09) Var. vapor condensado; 

condensado de vapor.  

 

condensado de vapor   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. condensado. É de essencial 

importância reutilizar o «condensado de 

vapor» gerado, pois representa uma 

enorme economia para a empresa no que 

tange a captação e tratamento de água 

subterrânea para fins industriais e 

tratamento de efluentes caso o condensado 

aos leitos fluviais. (AP-001, p. 5) 

Var. condensado; vapor condensado.  

 

condicionador   [Alumina]. 

 

 s.m. Tanque cilíndrico, de diâmetro e 

altura usualmente próximos. Sobre o 

tanque assenta-se uma viga que sustenta o 

mecanismo de acionamento (motor e rotor) 

de um eixo, na ponta do qual está uma 

hélice, que agita a polpa. (LV-015, p. 478). 

O «condicionador» é apenas um tanque 

com misturador onde são adicionados os 

agentes de flotação. (LV-007, p. 30) 

Var. tanque agitador.  Cf. condicionamento. 

 

condicionamento   [Alumina]. 

 

 s.m. Operação auxiliar da flotação que tem 

por objetivos efetuar a adsorção das 

gotículas de coletor, ativador ou depressor 

sobre as partículas minerais. (LV-015, p. 

928). Com a maioria das espécies minerais, 

o «condicionamento» é feito com baixa 

diluição de polpa (alta porcentagem de 

sólidos), de modo a aumentar a 

probabilidade de que as gotículas de 

reagente e as partículas se encontrem. 

(LV-015, p. 478) 

 

condução de calor   [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo pelo qual o calor flui de uma 

região de alta temperatura para outra, de 

temperatura mais baixa, dentro de um meio 

sólido, líquido ou gasoso, ou entre meios 

diferentes em contato físico direto. (AP-

018). O cozimento dos anodos ocorre de 

forma indireta, por ‹‹condução de calor›› 

através do coque de empacotamento. (AP-

018) 

 

condutividade térmica  [Alumínio]. 

 

 s.f. Capacidade de conduzir calor. (MN-

007). O alumínio tem a mais alta 

condutividade térmica dentre os metais 

comuns. (MN-007) 

 

cone de sedimentação   [Bauxita]. 

 

 s.m. Equipamento com forma cônica, que 

se caracteriza por ângulo de apex de 60º 

para materiais mais grosseiros e 40º para 

materiais mais finos. (LV-027, p. 151). O 

«cone de sedimentação» é um 

classificador mais simples, sendo utilizado 

praticamente na separação de sólidos e 

líquidos, ou seja, como unidades 

desaguadoras em operações de pequena 

escala, É usado também na deslamagem 

de minérios. (LV-016, p. 205) Var. cone de 

desaguamento.  

 

conjunto anódico   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Conjunto formado pelo anodo e pela 

haste metálica depois de chumbada. (MN-

007). O objetivo da análise térmica é obter 

a distribuição de temperaturas no 

‹‹conjunto anódico›› (anodo/haste) 

durante a operação de redução do 

alumínio. (MN-007) Cf. anodo chumbado. 
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conjunto de extração de anodo  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Conjunto de dispositivos da ponte 

rolante que faz a extração e locomoção do 

anodo dos fornos eletrolíticos, formado por 

vários equipamentos, dentre eles a pinça 

extratora. Ao retirar ou reposicionar o 

anodo no forno, evite fazer esforço lateral 

com o ‹‹conjunto de extração de anodo››. 

(AP-006, p. 26) Cf. pinça extratora de 

anodo. 

 

controle automático de resistência  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Procedimento que consiste em ajustar 

a resistência da cuba dentro de um valor o 

mais próximo da setada para manter a 

distância anodo/catodo (ACD) dentro de 

uma faixa ideal, para não causar 

perturbação na operação. Nesta etapa o 

‹‹controle automático de resistência›› 

permanece inibido automaticamente para 

permitir um melhor equacionamento dos 

pontos correspondentes ao valor de 

resistência média do ciclo de controle. 

(AP-034) Var. CAR.  

 

controle de alimentação de alumina  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. controle de alimentação de cubas. 

A alimentação de troca de anodo é 

automaticamente ativado pelo ‹‹controle 

de alimentação de alumina›› quando o 

operador liga a chave de boca dos anodos. 

(AP-034). Sin. controle de alimentação de 

cubas. 

 

controle de alimentação de cubas  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Sistema de controle indicativa da 

quantidade de alumina a ser despejada no 

forno ao longo do tempo. É responsável 

pela reposição de alumina dos fornos, 

objetivando manter os níveis de 

concentração de alumina mais próximos 

dos valores teóricos aceitos (em torno de 

2,0%). (AP-034). O modo de alimentação 

under feed é utilizado automaticamente 

pelo ‹‹controle de alimentação de cubas››. 

(AP-034) Sin. controle de alimentação de 

alumina. Nota: O sistema de alimentação 

de alumina é de dois tipos: "over feed" e 

"under feed". O sistema de alimentação 

over feed ocorre quando se joga uma taxa a 

mais do que o teórico que o forno precisa, 

e sistema under feed ocorre quando se joga 

uma taxa inferior ao teórico. 

 

convecção  [Alumínio]. 

  

s.f. Processo de transferência de energia 

pela ação combinada da condução de calor, 

armazenamento de energia e movimento 

da mistura. (AP-018). A chama dos 

queimadores, por radiação, e os gases nas 

câmaras de combustão, por ‹‹convecção››, 

aquecem as paredes de material refratário 

do poço de anodo. (AP-018) Nota: A 

convecção é mais importante como 

mecanismo de transferência de energia 

(calor) entre uma superfície sólida e um 

líquido ou gás. 

 

conversor de inversão  [Alumínio]. 

 

 s.m. Fio elétrico com dois conectores em 

suas extremidades. Serve para fazer o 

contato do termopar ao termômetro. (AP-

030, p. 8). [...] um circuito de medida para 

um termopar que utiliza um conversor de 

inversão baseado numa montagem com um 

amplificador operacional. (AP-030. p.8) 

 

coproduto   [Bauxita]. 

 

 s.m. Produto da mineração que tem valor 

econômico quase igual ao do produto 

principal. (LV-030, p. 165). Nesse contexto, 

o comportamento do preço do ouro é 

fundamental face ao seu papel mobilizador 

de capitais de risco e ao seu impacto no 

processo de suprimento de outros bens 

minerais, seja na condição de produto 

principal, de «coproduto» ou de 

subproduto. (LV-006, p. 360) 
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coque   [Alumínio]. 

 

 s.m. 1. Carbono policristalino com uma 

estrutura não completamente desenvolvida. 

É obtido das frações residuais pesadas de 

óleo cru pelo processo conhecido "delayed 

coking". 2. Resíduo sólido ligado, 

remanescente da destilação seca da 

coqueificação do carvão,  resíduos de 

petróleo ou outros materiais carbonosos; 

contém carbono como seu principal 

constituinte, junto com material mineral e 

material volátil. (AP-009, p. 177). Os 

anodos de carbono são fabricados a partir 

de 3 matérias-primas: ‹‹coque››, piche e 

material reciclado (butt, rejeito verde e 

rejeito  cozido). (AP-005, p. 15) 

Sin. carbono. Var. coque de petróleo.  

Nota: O coque pode ser produzido a partir 

do resíduo do petróleo e também a partir 

de carvão mineral. Mas apenas o coque 

feito a partir do resíduo de petróleo serve 

para produção de alumínio. 

 

  
 

coque de empacotamento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Coque utilizado para fazer a 

cobertura dos blocos de anodos no forno 

de cozimento. Tem a função de evitar o 

contato direto do anodo com as paredes do 

forno, e uniformizar o calor entre anodos. 

Para que seja evitada a oxidação do 

anodo durante o cozimento nos fornos e 

evitar a entrada de ar nas flue walls é 

introduzido nos poços ‹‹coque de 

empacotamento››. (AP-005, p. 36) 

Cf. coque. Nota: Os anodos, quando 

submetidos a altas temperaturas, não 

podem ter contato com ar ambiente para 

não oxidarem. Por isso é necessário usar 

coque de empacotamento para protegê-los. 

 

coque de petróleo  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. coque. O ‹‹coque de petróleo›› é 

usado com material para preparação de 

anodos, tem estruturas variadas, 

dependendo do mecanismo de formação. A 

maior parte dele é formada como um 

subproduto do processo de refino de 

petróleo. (AP-009, p. 177) Var. coque.  

 

coqueificar   [Alumínio]. 

 

 v. Transformar estruturalmente o piche 

pelo processo de cozimento, em que o 

piche perde sua parte volátil 

correspondente a mais ou menos 5% de 

sua massa; transformar o piche em coque. 

O cozimento do anodo verde tem como 

finalidade ‹‹coqueificar›› o piche, 

eliminando os voláteis e liberando os 

gases durante a queima. (AP-023) 

 

coquilha de metal   [Alumínio]. 

 

 s.f. Molde metálico que abre e fecha, no 

qual é feito o vazamento do metal, sob 

pressão ou por gravidade. Tem a função de 

moldar as amostras do metal para análise 

em laboratório. Posicionar a ‹‹coquilha de 

metal›› próxima a coluna do forno a ser 

amostrado. (AP-004) 

 

  
 

cordierita   [Bauxita]. 

 

 s.f. Silicato natural de alumínio, magnésio 

e ferro. Aluminossilicato de magnésio 

fabricado com argila, talco, e alumina, cuja 
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característica principal é a baixa dilatação 

térmica. (LV-014, p. 720). Com relação ao 

Granito Pojuca, Villas (1999) chama 

atenção às auréolas de contato de 

distribuição irregular e desenvolvidas nos 

anfibolitos e nas rochas metabásicas do 

Grupo Igarapé Pojuca, marcadas por 

rochas com «cordierita» e antofilita, que 

em parte são atribuídas à intrusão do 

corpo granítico. (p. 138) 

 

coríndon   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. alumina alpha (α). A alumina 

alpha é uma forma mais estável do óxido 

de alumínio com respeito a termodinâmica, 

também chamada de «coríndon». (SL-002, 

slide 27) Sin. alumina alpha (α). 

 

coríndon natural   [Bauxita]. 

 

 s.m. Abrasivo natural composto 

principalmente de óxido de alumínio 

cristalino, com um teor de 80 a 95% de 

Al²O³, o que lhe assegura uma dureza 

relativamente elevada. (LV-025, p. 274). O 

abrasivos podem ser divididos em dois 

grupos: os naturais e os artificiais. Os 

abrasivos naturais: pedra de arenito, 

quartzo, esmeril natural, «coríndon 

natural», pedra-pomes, granada, 

diamantes, tripoli. (LV-025, p. 273) 

 

correia transportadora   [Bauxita], 

[Alumina]. 

 

 s.f. Correias utilizadas para transporte 

contínuo horizontal e/ou inclinado dos 

minerais sólidos ou materiais a granel. 

Estes transportadores são instalados em 

local fixo, deslocáveis  por arrastamento 

ou móveis.  (LV-004, p. 46). As canecas 

jogam a bauxita nas «correias 

transportadoras» ou esteiras. Até chegar 

ao pátio de estocagem, dentro da fábrica, 

a bauxita passa por pelo menos cinco 

correias transportadoras. (DVD-004) 

Var. transportador de correia.  Nota: As 

correias transportadoras são utilizadas para 

a estocagem, transferência e embarque de 

alumina, bauxita e carvão, correias 

transportadoras que variam de: 24”, 36”, 

42”, 48”, 60” e 64” de largura com 

extensão aproximada de 28,5 km com 

42.500 roletes de carga e 14.200 roletes de 

retorno em operação contínua. 

 

  
 

corrente alternada   [Alumínio]. 

 

 s.f. Corrente elétrica cuja magnitude e 

direção da corrente varia ciclicamente, ao 

contrário da corrente contínua cuja direção 

permanece constante. É mais econômico 

transmitir energia em ‹‹corrente 

alternada›› com alta tensão, no entanto 

como é necessária corrente contínua para 

produzir alumínio por efeito Joule, são 

usados transformadores e retificadores. 

(AP-005, p. 7) Nota: A forma de onda 

usual em um circuito de potência CA é 

senoidal por ser a forma de transmissão de 

energia mais eficiente. Var. AC. 

Cf. corrente contínua (CC). 

 

corrente contínua (CC)   [Alumínio]. 

 

 s.f. Fluxo constante e ordenado de elétrons 

sempre em uma direção. Esse tipo de 

corrente é gerado por baterias de 

automóveis ou de motos (6, 12 ou 24V), 

pequenas baterias (geralmente 9V), pilhas 

(1,2V e 1,5V), dínamos. (AP-005, p. 7). 

São usados transformadores e 

retificadores para converter a corrente 

alternada em ‹‹corrente contínua››. (AP-

005, p. 7) Nota: Esse tipo de corrente é a 

corrente necessária para a produção de 

alumínio. (AP-005, p. 7) Cf. corrente 

alternada. 
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correr   [Alumínio]. 

 

 v. Tirar o metal ou o banho do forno; 

passar o metal do CCM para o CTM. 

‹‹Correr›› banho dos fornos indicados e 

adicionar no forno a ser repartido. (AP-

004) 

 

corrida de banho   [Alumínio]. 

 

 s.f. Retirada o banho eletrolítico do forno, 

com a finalidade de setar o nível do banho 

dentro do forno. (AP-029). Para a 

‹‹corrida de banho››, o ar comprimido do 

compressor da PTM poderá ter queda de 

pressão, não sendo suficiente para 

succionar o banho. (AP-029) 

 

corrida de metal   [Alumínio]. 

 

 s.f. Retirada do alumínio líquido do forno 

eletrolítico a cada 32 horas com o auxílio 

de um cadinho de corrida de metal. O 

campo 02 indica o nº da seção que se 

realizou a ‹‹corrida de metal››. (AP-004) 

 

  
 

corrosão   [Alumínio]. 

 

 s.f. Deterioração sofrida por um material 

em consequência da ação química ou 

eletroquímica do meio, aliada ou não a 

esforços mecânicos. A «corrosão» química 

é um fenômeno típico em fornos de 

cozimento do tipo aberto, onde há 

deposição de coque de recobrimento do 

anodo nos poros dos refratários e em 

juntas de expansão, além do ataque 

químico de outros elementos presentes nos 

fornos. (AC-010, p. 306) 

 

cozimento  [Alumínio]. 

 

 s.m. Processo pelo qual o anodo verde é 

cozido, transformando-se em anodo cozido. 

Quanto maior a quantidade de destilados 

no piche, menor a perda de material 

durante o seu ‹‹cozimento››, como 

conseqüência, ocorrerá vazios entre as 

partículas de coque. (AP-005, p. 19) 

 

CPRM  [Bauxita]. 

 

 s.f. Companhia de Pesquisa de Recursos 

Mineiros, empresa pública vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia responsável 

pelas atribuições de serviço geológico do 

Brasil. Além da «CPRM», existem 

diverssas entidades estaduais realizando 

levantamentos básicos ou pesquisa mineral 

de alvos, os quais, se revelarem resultados 

promissores, poderão gerar 

empreendimentos mineiros, após 

negociação com o setor privado. (LV-006, 

p, 223) 

 

criolita   [Alumínio]. 

 

 s.f. (Fluoreto do sódio - Na³, fluoreto de  

alumínio – AlF³ e fluoreto de  cálcio – 

CaF²) Mineral incolor pertencente ao 

grupo dos fluoretos. Sua importância 

provém de sua facilidade de dissolver o 

óxido de alumínio (Al²O³). Por ter baixo 

ponto de fusão, é usada como fundente em 

metalurgia do alumínio, como solvente no 

processo eletrolítico para obtenção de 

alumínio por eletrólises. Como não é muito 

abundante, é também obtida artificialmente 

a partir da fluorita. (AP-005, p. 285). A 

‹‹criolita›› não é consumida no processo 

de redução, pois é apenas um fundente. 

(AP-005, p. 284) Cf. fluorita; fundente. 

 

crossover   [Alumínio]. 

 

 s.m. Sistema complexo de dutos que 

conecta câmaras de combustão de lados 

opostos do forno de cozimento. (AP-018). 

Procedimentos especiais para operações 

nas áreas de ‹‹crossover››. (AP-018) 
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crosta   [Alumínio]. 

 

 s.m. Mistura de material colocado para 

fazer a cobertura dos anodos no forno 

eletrolítico. É composta de banho 

solidificado (criolita) e alumina. Depois 

que esse material é retirado de cima dos 

anodos, é reciclado e reutilizado na 

cobertura dos anodos. O produto final 

desta unidade é o anodo com haste 

chumbada e os subprodutos: a ‹‹crosta›› e 

o resíduo anódico. (AP-005, p. 50) 

Cf. blend. 

 

crosta moída   [Alumínio]. 

 

 s.f. Crosta depois que passa por um 

processo de moagem para reutilização. 

Colocar big-bag de ‹‹crosta moída›› no 

canal, adicionando 350 kg de barrilha e 

completar com banho moído até altura da 

chapa do forno. (AP-004) Sin. banho 

moído, banho quebrado. Cf. crosta. 

 

CTM  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cadinho de transporte de metal. 

Processar e tratar toda a escória retirada 

dos fornos e ‹‹CTMs››. (AP-028, p. 20). 

Var. cadinho de transporte de metal.  

 

cuba   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. cuba eletrolítica. Limpar com 

vassoura de pelo para retirar alumina 

proveniente do teste dos ‹‹alimentadores››, 

bem como resíduos oriundos da montagem 

da superestrutura, deixando a ‹‹cuba›› 

limpa. (AP-007, p. 6). Var. cuba 

eletrolítica.  

 

cuba eletrolítica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Forno constituído de uma carcaça 

metálica isolada termicamente por meio de 

tijolos isolantes e refratários, e revestida 

internamente com material carbonoso, 

possuindo no fundo barras metálicas que 

servem à passagem de corrente elétrica. 

Externamente, esta carcaça se apóia na 

estrutura do edifício, sendo separada desta 

por isolantes elétricos para evitar fuga de 

corrente. A parte interna da cuba, que 

abriga o banho de fluoretos fundidos, a 

alumina dissolvida e o alumínio líquido 

produzido, é revestida de blocos de 

carbono e pasta à base de carbono. Sobre a 

carcaça é montada uma estrutura para a 

sustentação dos anodos que são 

parcialmente mergulhados no banho de 

criolita fundida. (AP-016). [...] a reação é 

processada em fornos denominados 

‹‹cubas eletrolíticas››. (AP-016) Sin. forno 

de redução, forno eletrolítico, célula 

eletrolítica, célula. Var. cuba.  Nota: Uma 

célula eletrolítica pode ser dividida em 

duas partes: a cuba, contendo o catodo, e a 

estrutura superior, contendo os anodos. 

 

  
 

cuba pre-bake   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. cuba pré-cozida. O monóxido de 

carbono é formado pela reação de re-

oxidação do Alumínio já formado, essa re-

oxidação é responsável pela maior parte 

das perdas de eficiência de corrente neste 

processo, que geralmente é da ordem de 

93 a 96%, para ‹‹cubas pre-bake››. (AD-

004, p. 11) Sin. cuba pré-cozida. 

 

cuba pré-cozida   [Alumínio]. 

 

 s.f. Cuba eletrolítica que utiliza anodo pré-

cozido na produção de alumínio. O 

material cerâmico empregado na 

montagem da ‹‹cuba pré-cozida›› deve 

cumprir dois propósitos: (1) prover 

isolamento e (2) deter a penetração do 

banho fundido. (LV-023, p. 38) Sin. forno 
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pre-bake, cuba pre-bake. Cf. cuba 

eletrolítica. 

 

cuba söderberg  [Alumínio]. 

 

 s.f. Tipo de forno em que a pasta anódica é 

cozida. Esta pasta é carregada em uma 

carcaça onde é cozida através de passagem 

de corrente elétrica e pelo calor gerado no 

forno. Neste tipo de forno não há troca de 

anodo, mas sim a adição de pasta para 

repor o anodo consumido. (AP-029). O 

importante no caso de ‹‹cuba söderberg›› 

é o aquecimento uniforme do catodo e não 

necessariamente uma boa distribuição da 

corrente nos pinos. (LV-010, p. 223) 

Sin. forno söderberg. 

 

cunha de desligamento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cunha wedge. Antes de pré-

aquecimento, o forno encontra-se fora do 

circuito, pois está com duas ‹‹cunhas de 

desligamento›› e dois pares de cunhas 

sanduiches de cada lado. (AP-010) 

Sin. cunha wedge  

 

cunha sanduíche   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ferramenta feita de alumínio com 

alça de ferro. Tem a função de equalizar e 

estabilizar corrente elétrica do forno 

eletrolítico. (AP-030, p. 4). Retirar as 

‹‹cunhas sanduiches››, afrouxando os 

parafusos de fixação do barramento e após 

a retirada, reapertá-los. (AP-010, p. 224) 

cunha wedge   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ferramenta feita de alumínio com alça 

em ferro que serve para fazer o contato 

entre o barramento grosso e o barramento 

fino. Tem a função de desviar corrente do 

barramento do forno que será desligado, 

levando corrente para o forno seguinte. 

(AP-030, p. 4). Folgar os parafusos dos 

barramentos do lado dos lavadores, retirar 

as ‹‹cunhas wedge›› e colocar quatro 

shunts. (AP-004) Sin. cunha de 

desligamento. 

 

curva de cozimento   [Alumínio]. 

 

 s.f. Parâmetro setado que o sistema de 

controle busca sempre seguir. A meta é 

realizar 5% dos desvios de temperatura da 

‹‹curva de cozimento›› por problemas 

operacionais. (AP-021) 

 

custo operacional   [Bauxita]. 

 

 s.m. Soma dos custos de lavra, outras 

operações e administração, que fornece o 

custo total de operação de uma mina. Não 

obstante anecessidade de focar o «custo o 

peracional», a MRN manteve também todo 

o seu comprometimento com Saúde, 

Segurança, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, pilares de 

atuação da empresa ao longo de  sua 

história. (p. 4) 

 

 

 

D  -  d 
 

 

damper  [Alumínio]. 

 

 s.m. Válvula reguladora, abafador. Tem a 

função de vedar a passagem de alumina no 

silo do forno, quando este encontra-se com 

defeito. (AP-014, p. 18). Esse cálculo irá 

causar como resposta a abertura ou 

fechamento dos ‹‹dampers›› do manifold 

de exaustão. (AP-009, p. 196) 

 

DAR  [Alumina]. 

 

 s.m. Decantador de alto rendimento. O 

licor rico do overflow dos decantadores de 

alto rendimento (DAR’s) segue para a 



212 

 

filtração em filtros de alta pressão para 

eliminação de sólidos finos arrastados no 

overflow do  «DAR». (AP-001, p. 7) 

Var. decantador de alto rendimento.  Ver. 

decantador de alto rendimento. 

 

DDS   [Alumina]. 

 

 s.m. Diálogo Diário de Segurança, cujo 

objetivo é prevenir, através de medidas de 

segurança,  acidentes de trabalho. Diálogo 

com duração de 15 a 20 minutos sobre 

temas de segurança, realizado diariamente 

entre os funcionários e suas respectivas 

chefias. Periodicamente, algum 

funcionário é escolhido para falar sobre um 

tema específico. (DVD-05), (RT-018, 51). 

Nesse «DDS» você pode também detectar 

como é que seu companheiro está em 

condições ou não de desenvolver alguma 

tarefa. (DVD-05) 

 

decantação   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de separação dos 

componentes de um sistema heterogêneo 

sólido-líquido, sólido-gasoso ou líquido-

líquido, onde o componente mais denso, 

sob a ação da gravidade, se deposita 

naturalmente. (LV-012, p. 95). No dique, 

ocorre a «decantação» das partículas, ou 

seja, a sua deposição no fundo, e a 

separação da água.  (DT-008, p. 12) 

 

decantador de alto rendimento  

 [Alumina]. 

 

 s.m. . O licor rico do overflow dos 

«decantadores de alto rendimento» 

(DAR’s) segue para a filtração em filtros 

de alta pressão para eliminação de sólidos 

finos arrastados no overflow do DAR. (AP-

001, p. 7) Var. DAR.  

 

decantar   [Alumina]. 

 

 v. Separar, por gravidade, impurezas 

sólidas que se contenham em (um líquido). 

Quando as partículas mais pesadas 

começam a «decantar» encontram um 

fluido mais denso por causa da grande 

quantidade de partículas médias ali 

presentes. (LV-007) 

 

decapeamento   [Bauxita]. 

 

 s.m. Operação de remoção do solo vegetal 

e do terreno de cobertura , argila, bauxita 

nodular e laterita que cobrem as jazidas. 

(LV-003, p. 629). A frente de 

desmatamento apresenta um avanço médio 

de uma ano em relação ao 

«decapeamento». Esta operação é 

realizada normalmente durante os meses 

secos (verão amazônico), que se estende 

de junho a novembro. (LV-0212, p. 629) 

Cf. decapear. 

 

  
 

decapear   [Bauxita]. 

 

 v. Remover a camada estéril composta de 

solo orgânico, argila, nódulos de bauxita e 

laterita ferruginosa, para se chegar até a 

camada de bauxita. A geração de resíduos 

quando a bauxita tem que ser 

«decapeada», varia muito entre cada mina, 

não havendo um limite médio, mas de 

maneira geral o estéril de cobertura é 

depositado na cava na qual o minério foi, 

anteriormente, lavrado. (RT-011, p. 19) 

Cf. decapeamento. 

 

declive   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ângulo formado entre o eixo de uma 

jazida e seu plano horizontal. (LV-012, p. 

96). Nos platôs mineralizados é 

característico uma escarpa abrupta de 

aproximadamente 10,0/15,0 m de altura, 
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abaixo do qual se observa um «declive» 

mais suave, até uma altura de 100/120 m, 

caracterizando um nível intermediário de 

erosão, (...). (RT-020, p. II.7) 

 

delta T (ΔT)   [Alumínio]. 

 

 s.m. Diferença de temperatura. A 

diferença entre a temperatura de banho e 

o ponto de solidificação inicial do banho é 

conhecida como «delta T» (ΔT). (AP-029, 

p. 4) Cf. super heat. 

 

demurrage   [Bauxita], [Alumina]. 

 

 s.f. Multa pesada por atraso nos 

carregamentos de navios. (LV-025, p. 164). 

O custo final agora já alcançaria os R$ 25 

milhões. E a entrada em operação do novo 

corregador ficou para abril de 2010, 

quase dois anos após o início de operação 

das linhas 6 e 7. Em todo esse período a 

Alunorte teve que se virar com um 

carregador, o que causou enormes perdas 

em «demurrage» e serviços 

extraordinários. (LV-022, p. 140) 

 

densidade aparente   [Bauxita]. 

 

 s.f., Volume total da amostra, inclusive o 

espaço vazio entre os grãos que a 

compõem, em tratamento de minérios (LV-

020, p. 38). A «densidade aparente» é 

usada para determinar o volume do 

minério ou do produto de um processo 

(alimentação, rejeito, concentrado e 

outros), a ser acondicionado em silos, 

vagões de trens, etc. (LV-020, p. 39) 

 

densidade de corrente   [Alumínio]. 

 

 s.f. Quantidade de corrente que passa 

através de certa área do anodo. É 

geralmente expresso como amperes por 

centímetro quadrado (A.cm²). A densidade 

de corrente do anodo variava de 0,68 a 

0.88 cm² ao custo das tecnologias 

oferecidas estavam na faixa de US$4 a 8 

milhões. (LV-017, p. 109) 

 

densidade real   [Bauxita]. 

 

 s.f. Volume do conjunto de grãos que 

compõe a amostra, sem considerar o 

espaço vazio existente entre grãos, em 

tratamento de minérios (LV-020, p. 38). A 

«densidade real» permite separar 

partículas de mesmo tamanho pela simples 

imersão da mistura num fluidos de 

densidade intermediárias, mas influi 

também no movimento das partículas em 

meios fluidos. (LV-007, p. 3) 

Var. densidade relativa.  

 

densidade relativa   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. densidade real. A «densidade 

relativa» de um minério é usada também 

na determinação da densidade de polpas 

desses mesmos minérios. (LV-020, p. 39) 

Sin. densidade real. 

 

depósito de rejeitos sólidos   [Alumina]. 

 

 s.m. Área em formato de bacia contendo 

duas ou mais células especificamente 

preparada para receber e tratar, de modo 

ambientalmente correto, rejeitos sólidos 

provenientes do tratamento de minérios. 

Geralmente são construídas sobre terreno 

previamente compactado e revestido com 

manta plástica de alta densidade e 

resistência, circundado por taludes 

igualmente protegido pelo mesmo tipo de 

material. Depois de lavada e filtrada, a 

lama vermelha é colocada no «depósito de 

rejeitos sólidos», o DRS, uma área 

preparada especialmente para isso. (DVD-

002) Var. DRS. Nota: O DRS destina-se 

ao estoque da lama vermelha, resíduo do 

processo de produção de alumina, de modo 

contínuo e seguro, com alta concentração 

de sólidos (aproximadamente 65% em 

peso base) e baixa concentração de soda 

cáustica (em torno de 7 gpL), utilizando a 

tecnologia Dry-Stacking desenvolvida pela 

empresa alemã Giulini Chemie GmbH e 

revisada pela Alcan, quando da 

transferência de tecnologia para a 

ALUNORTE. Esta tecnologia consiste no 
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armazenamento da lama vermelha, após a 

lavagem e filtragem, em depósitos selados, 

a fim de reduzir o teor cáustico. A fase 

líquida evapora e a água da chuva lixivia a 

lama vermelha. O líquido, contendo teor 

cáustico muito baixo, é coletado do 

depósito por meio de canais de drenagem 

em torno de todo o DRS e enviado para as 

bacias de controle, sendo depois 

direcionado para a Estação de Tratamento 

de Efluentes líquidos, antes de ser 

descartado no rio Pará. (RT-002, p. 5) 

 

  
 

depósito mineral   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. jazida. O bom aproveitamento 

de todo e qualquer «depósito mineral» 

passa por uma pesquisa mineral de boa 

qualidade. Pesquisa mineral de baixa 

qualidade leva inexoravelmente a enormes 

perdas e até ao fracasso total do 

empreendedor mineiro. (LV-030, p. 18) 

Sin. jazida mineral, jazida. 

 

depressor  [Bauxita]. 

 

 s.m. Modulador de coleta, que torna uma 

das espécies minerais presentes repelente 

ao coletor. (LV-016, p. 451). O esquema 

de reagentes adotado inicialmente em 

todas as empresas considerava o uso de 

tall oil como coletor de apatita e amido de 

milho convencional com «depressor» de 

minerais de ganga. (LV-016, p. 394) 

Cf. coletor. 

depuração de gases   [Alumina]. 

 

 s.f. Operação que tem por finalidade 

retirar determinadas substâncias dos gases, 

substâncias essas que podem ser 

valorizáveis ou nocivas, por exemplo: gás 

combustível, fumos, vapores. (LV-004, p. 

49). A indústria química utiliza o vanádio 

no processo de fabricação de anidrido 

moleico e de ácido sulfúrico. Atualmente, o 

metal é aplicado como inibidor de 

corrosão em circuitos de «depuração de 

gases».(CA-004, p. 94) 

 

desaerador   [Alumina]. 

  

s.m. Equipamento destinado a remoção de 

O² e CO²  da água de alimentação para 

prevenção de ataque corrosivo. (SL-017, 

slide 4). (...) o outro elemento é um líquido 

de cor avermelhada chamado de filtrado 

que é direcionado a um tratamento simples 

dentro da própria área , composto por um 

tanque separador de filtrado, um 

«desaerador», responsável pela remoção 

de gases que pejudicam a etapa seguinte 

de clarificação por impedirem as 

partículas de sólidos sedimentáveis de 

decantarem. (MN-004, p. 7) 

 

desaguamento   [Alumina]. 

 

 s.m. Processo de retirada da água presente 

na polpa de bauxita através de filtros 

hiperbáricos ou filtros de pressão. (MN-

003, p. 5). O minério, em forma de polpa, é 

transportado por um mineroduto que 

atravessa sete municípios e tem 244 km de 

extensão. Quando chega na Alunorte, a 

água presente na polpa é retirada através 

de um processo chamado «desaguamento». 

(DVD, 02) Sin. espessamento. Nota: É 

uma tecnologia única no mundo de 

filtragem de bauxita. A polpa é recebida 

com 50% de água e 50% de bauxita e com 

o processo de desaguamento essa umidade 

é retirada, ficando a bauxita com uma 

umidade em tordo de 23 a 13%. 
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desaguar   [Alumina]. 

 

 v. Retirar, eliminar o excesso de água 

presente na polpa de bauxita ou qualquer 

outro tipo de polpa. Na Alunorte, a bauxita 

é «desaguada», até 12% de umidade, por 

meio de filtros hiperbáricos. (RT-011, p. 

13) 

 

desativação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Período que tem início pouco antes do 

término da produção mineral 

(encerramento) e se conclui com a 

remoção de todas as instalações 

desnecessárias e a implantação de medidas 

que garantam a segurança e a estabilidade 

da área, incluindo a recuperação ambiental 

e programas sociais; é possível desativar 

estruturas individuais de uma mina ainda 

em funcionamento, como pilhas e 

barragens. No planejamento de uma nova 

mina e na «desativação» de uma mina 

existente, a análise de riscos possibilita a 

identificação de perigos e de situações 

críticas que possam acarretar acidentes ou 

perdas para a empresa, para a 

comunidade e para o ambiente. (LV-006, p. 

196) 

 

descarregador de navio  [Alumina]. 

 

 s.m. Máquina composta de um elevador 

com 110 caçambas, uma mesa giratória 

alimentadora. O material a ser 

descarregado é retirado de cima pelo 

elevador de caçambas no segmento 

horizontal do “L”, enquanto no segmento 

vertical, o elevador de caçambas transporta 

o material à parte superior da lança, onde é 

descarregado em um transportador de 

correia. Todo o equipamento pode girar a 

360°, permitindo o acesso total ao porão do 

navio. Utilizado para descarregamento de 

bauxita e carvão, o «Descarregador de 

Navios» (DN) é composto de um elevador 

com 110 canecas, uma mesa giratória 

alimentadora, entre outros equipamentos. 

(SL-010, slide 4) Var. DN.  

  
 

desempenho ambiental   [Alumínio]. 

 

 s.m. Resultados mensuráveis do sistema 

de gestão ambiental, relativos ao controle 

de uma organização sobre seus aspectos 

ambientais, com base na sua política, seus 

objetivos e metas ambientais. (AP-035). 

Diversas empresas de grande e médio 

porte coletam e analisam dados de 

«desempenho ambiental» e os tornam 

públicos através de relatórios de 

desempenho, impressos ou eletrônicos, ou 

ainda disponíveis na internet. (LV-006, p. 

195) Cf. sistema de gestão ambiental. 

 

desenfornar  [Alumínio]. 

 

 v. Retirar o anodo de dentro dos fornos de 

cozimento após cozimento. (RT-008). 

Deve-se atentar à temperatura de 

desenfornamento dos anodos pois caso os 

anodos sejam ‹‹desenfornados›› em 

temperaturas elevadas eles poderão ter 

uma superfície oxidada. (AP-009, p. 195) 

 

desenvolvimento sustentável  [Bauxita], 

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Necessidade de satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem 

comprometer as necessidades das gerações 

futuras. (MN-001, p. 3). A licença de 

operação foi concedida no dia 1º de agosto 

deste ano. Para isso, a Mineração Rio do 

Norte desenvolveu várias ações e 

trabalhos, como o Inventário Florestal de 

Castanheira. Isto prova mais uma vez o 

comprometimento da MRN com o 

«desenvolvimento sustentável», 
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explorando as riquezas do solo brasileiro. 

(RT-022, p. 05) 

 

desligamento de linha   [Alumínio]. 

 

 s.m. Desligamento da corrente elétrica de 

uma linha de fornos. (AP-029). Nenhum 

‹‹desligamento de linha›› deve ser 

programado, se houver partida de forno. 

(AP-029) Cf. circuito. 

 

desligamento do forno   [Alumínio]. 

 

 s.m. Retirada do forno eletrolítico do 

circuito. (AP-029). Caso se tenha 

desligado a linha, tão logo termine a 

operação de ‹‹desligamento do forno››, 

comunicar a substação para religar a 

linha. (AP-029) Cf. circuito. 

 

desmatamento   [Bauxita]. 

 

 s.m. Operação realizada através da 

derrubada direta da mata por trator. (LV-

003, p. 629). A madeira proveniente deste 

«desmatamento» é utilizada para a 

produção de cavacos (queima direta para 

a geração de energia), com exceção de 

madeira de lei. (LV-003, p. 629) 

Var. operação de desmatamento. 

  

  
 

desmonte   [Bauxita]. 

 

 s.m. Operação de afrouxamento com 

explosivos da camada mineralizada que faz 

contato com a laterita, com o objetivo de 

facilitar a escavação.(LV-003, p. 633). 

Para o bom desempenho e facilidade da 

escavação, é necessário o «desmonte» por 

explosivos da camada mineralizada que 

faz contato com a laterita, correspondendo 

aproximadamente aos dois primeiros 

metros de camada. (RT-020, p. II.20) 

 

dessorção  [Bauxita]. 

 

 s.f. Remoção do produto químico 

previamente adsorvido na superfície da 

partícula de modo a permitir o 

prosseguimento do processo. (LV-016. p. 

451). Admitindo-se um equilíbrio dinâmico 

de adsorção e «dessorção» de coletores na 

superfície da partícula, quando esta se 

aproxima da superfície da bolha, ocorre 

uma dessorção do reagente em sua forma 

dissociada e subsequente difusão para a 

superfície da bolha, que passa a reter um 

excesso de carga. (LV-006, p. 142) 

 

dessulfuração   [Alumínio]. 

 

 s.f. Perda de enxofre presente no anodo 

durante o processo de cozimento. 

Temperatura final de cozimento muito 

elevada pode criar problemas e oxidação 

ao ar em função da ocorrência de 

‹‹dessulfuração››. (AP-018) Nota: Se o 

forno de cozimento é aquecido demais, 

acima do ideal, parte do enxofre que está 

no anodo oriundo do coque, acaba virando 

gás e sai do anodo, e isso é maléfico para a 

qualidade do anodo. 

 

dessulfuração de gases   [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo destinado a eliminar os 

óxidos de enxofre dos gases provenientes 

da combustão de combustíveis sulfurosos, 

antes que estes sejam liberados na 

atmosfera. (LV-004, p. 134). Minerais 

"ambientais" (ou minerais "verdes"): 

bentonita, atapulgita, zeólitas, vermiculita 

etc., utilizados (na forma natural ou 

modificados) no tratamento de efluentes, 

na adsorção de metais pesados e espécies 

orgânicas, ou na «dessulfuração de gases» 

(calcário). (LV-015, p. 12) 
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desvio   [Alumínio], [Alumina]. 

 

 s.m. Problema identificado que impeça a 

realização de um procedimento 

operacional; anormalidade. Em caso de 

desalinhamento da correia transportadora 

solicitar ao mantenedor de turno a 

inspeção da mesma com o objetivo de 

identificar o «desvio». Para, então, 

repartir a correia em modo local a fim de 

corrigir o desvio identificado e garantir o 

realinhamento da correia. (AP-003, p. 2) 

 

detector de metais   [Bauxita], [Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento componente da correia 

transportadora que serve para evitar a 

entrada de corpos metálicos não britáveis 

nos britadores. (LV-005, p. 129). Para 

prevenir a entrada de corpos metálicos nos 

rebritadores, oferecemos um «detector de 

metais» a ser colocado na correia 

transportadora. Este detector poderá fazer 

soar um alarme, de maneira a permitir que 

seja retirado da mesma o elemento 

indesejável. (LV-005, p. 183) 

 

diagnóstico ambiental   [Bauxita], 

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Estudo que faz um levantamento 

sobre as condições ambientais atuais da 

área que poderá ser afetada pelo 

empreendimento. Neste Diagnóstico é 

possível conhecer as características e 

condições do clima, dos rios, da vegetação, 

dos animais, dos municípios, etc. (RT-014, 

p. 29). Para fazer o «diagnóstico 

ambiental», a legislação exige que os 

responsáveis pelo empreendimento 

contratem especialistas para que eles 

definam a área que vai ser estudada. Ou 

seja, deve-se conhecer muito bem tanto o 

projeto quanto a região que o projeto irá 

influenciar. (RT-014, p. 29) 

 

diamagnético   [Bauxita]. 

 

 adj. Mineral repelido por ímã natural ou 

eletroímã. (LV-015, p. 929). Para o 

quartzo, mineral tipicamente 

«diamagnético», a força atuante é muitas 

vezes menor que seu peso. (LV-016, p. 308) 

 

digestão   [Alumina]. 

 

 s.f. Etapas do Processo Bayer na qual a 

bauxita é dissolvida em soda cáustica pré-

aquecida e transformada em um líquido 

chamado licor rico, de onde é extraída a 

alumina com baixo teor de sílica. A 

«digestão» é uma operação crucial na 

produção de alumina, é a fase do processo 

onde a gibbsita é solubilizada através de 

reação com o hidróxido de sódio, 

formando aluminato de sódio solúvel. (AP-

001, p. 6) Nota: O processo Bayer envolve 

a digestão de bauxitas em uma solução de 

hidróxido de sódio a temperaturas que 

variam de 145°C quando a espécie 

predominante é a gibbsita ou 270°C 

quando a espécie predominante é a 

boehmita ou diásporo. 

 

digestor   [Alumina]. 

 

 s.m. Tanque metálico pressurizado e 

aquecido em que o óxido de alumínio na 

bauxita é dissolvido e o teor de sílica é 

reduzido, para garantir pureza adequada 

aos produtos finais. Esta nova polpa de 

bauxita (bauxita + solução de soda 

cáustica + leite de cal) é então aquecida e 

enviada para um conjunto de 

equipamentos, os chamados «digestores», 

onde a alumina hidratada é dissolvida da 

bauxita. Ocorre aí o que chamamos de 

digestão da polpa de bauxita. (DVD-006) 
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diluição   [Bauxita]. 

 

 s.f. Relação entre a massa de minério e de 

água, expressa sobre a forma de 

percentagem de sólidos na polpa. (LV-020, 

p. 243). A «diluição» é determinada em 

função do tipo de minério, de sua 

granulometria e da tolerância em termos 

de contaminantes no concentrado. (LV-020, 

p. 243) 

 

diphoterine   [Alumina]. 

 

 s.m. Solução hipertônica que permite, 

graças à pressão osmótica, atrair para fora 

dos tecidos o produto químico que já 

penetrou. Essa solução possui moléculas 

anfóteras e quelantes com múltiplos sítios 

ativos capazes de agir e capturar várias 

classes de substâncias químicas, dentro dos 

6 tipos de reações possíveis (ácido, base, 

oxidante, redutores, solventes, quelantes), 

que permite descontaminar totalmente a 

projeção química, dentro e fora dos tecidos, 

de forma polivalente e sem geração de 

calor, evitando todas as possíveis sequelas 

deste tipo de acidente. Além do uso de 

«diphoterine» deve ser assegurada 

inspeção prévia dos chuveiros lava-olhos, 

antes dos início das atividades nas áreas 

operacionais. Os chuveiros lava-olhos 

deverão ser usados quando a quantidade 

de diphoterine for insuficiente para 

colocar no local atingido ou não estiver 

disponível para uso imediato pelo 

empregado contatado por álcalis ou 

ácidos. (CA-001, p. 21) Nota: O processo 

de extração de alumina da bauxita 

( refinação) é feito com soda cáustica 

( Hidróxido de sódio) produto químico 

alcalino que em contato com o corpo 

produz queimaduras químicas e térmicas 

( o processo de extração ocorre a 

temperatura elevada) podendo provocar 

lesões sérias se providências imediatas não 

forem tomadas para bloquear a reação 

química com a parte do corpo atingida. 

Com esta finalidade foram desenvolvidos: 

o «diphoterine» - produto que se colocado 

imediatamente após o contato com a soda 

cáustica neutraliza a reação, impedindo a 

lesão; camisa com proteção química - 

confeccionada com tecido impermeável a 

licor cáustico e chuveiros lava-olhos como 

suporte adicional na área operacional, 

quando da falta ou insuficiência de 

diphoterine para uso imediato. (CA-001, p. 

21) 

 

direção de avanço  [Bauxita]. 

 

 s.f. Direção segundo a qual a frente de 

desmonte é atacada pelas máquinas 

escavadeiras.. (LV-004, p. 43). 

 

direito de lavra   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. concessão de lavra. A MRN e 

posteriormente as unidades de 

preservação promoveram a alteração da 

organização territorial deste grupo. 

Anteriormente, eles tinham fluxo livre nos 

platôs. Porém, atualmente alguns destes 

territórios estão sob controle e gestão da 

mineradora, que tem o «direito de lavra» 

e/ou já  se encontram degradados pelas 

técnicas de extração mineral. (p. 10-11) 

Sin. concessão de lavra. 

 

dispositivo de levantamento de viga 

anódica   [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo que segura os anodos 

durante o levantamento de viga anódica. 

Abrir válvula de sopragem de ar do 

‹‹dispositivo de levantamento de viga 

anódica›› e fechá-la após 

aproximadamente 30 segundos. (AP-004) 

Cf. levantamento de viga anódica. Nota: 

Na viga anódica estão acoplados os 18 

anodos, na medida em que os anodos vão 

sendo consumidos essa viga anódica vai 

baixando para manter a ACD. Mas essa 

viga anódica tem um limite de 

abaixamento, e os anodos ainda devem 

continuar sendo baixados. Quando ela 

chega a seu limite, prendem-se os 18 

anodos no dispositivo de viga anódica, 

desprendendo-os da viga anódica para que 

ela seja levantada para sua posição inicial, 
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os anodos são novamente presos a ela e 

soltos do dispositivo de viga anódica. 

Assim, a viga anódica continuará baixando 

os anodos. 

 

dispositivo de medição da cobertura do 

anodo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo que mede a altura da 

cobertura do bloco de anodo em relação ao 

garfo do anodo. Não permitir que acumule 

material de cobertura no ‹‹dispositivo de 

medição da cobertura do anodo››. (AP-004) 

Var. DMCA.  

 

distância anodo-catodo   [Alumínio]. 

 

 s.f. Distância mantida entre o anodo e o 

catodo dentro de um forno de redução. 

(AP-015, p. 137). Um objetivo de boa 

operação de forno é a mínima ‹‹distância 

anodo-catodo›› (ACD), que é afetada pelo 

movimento de metal. (AP-015, p. 137) 

Var. ACD; distância interpolar ACD.  

Nota: Na prática, essa distância se faz 

entre o anodo e o metal. Ela determina a 

resistência de banho; a resistência de 

operação do forno. Quanto maior a 

distância maior é a resistência, quanto 

menor a distância menor é a resistência. 

 

distância interpolar ACD  [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. distância anodo-catodo. Com a 

tecnologia existente, a distância interpolar 

ACD não pode ser reduzida para menos de 

aproximadamente 4 cm, para evitar curto-

circuito. (AP-010, p. 276) Var. distância 

anodo-catodo.  

 

distrófico   [Bauxita]. 

 

 adj. Especificidade de solo que apresenta 

saturação por bases e saturação por 

alumínio inferiores a 50%. (LV-012, p. 

106). Assim, no geral, são solos com argila 

de atividade baixa ou alta; álicos, 

«distróficos» e eutróficos; alta relação 

silte/argila; baixo grau de floculação; (...). 

(RT-017, p. 61) 

DMCA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. dispositivo de medição da 

cobertura do anodo. Deslocar a escala 

móvel do ‹‹DMCA›› até a base do garfo do 

anodo e fazer a leitura na escala do 

DMCA. (AP-004) Var. dispositivo de 

medição da cobertura do anodo.  

 

DN   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. descarregador de navio. O 

trabalho é feito a partir desse equipamento 

que lembra uma roda-gigante é o «DN», 

descarregador de navio. (DVD-05) 

Var. descarregador de navio.  

 

dosagem   [Bauxita]. 

 

 s.f Fornecimento de determinada 

quantidade de uma substância sólida, 

líquida ou gasosa, por volume ou peso. 

(LV-004, p. 48). A eficiência do processo 

exige a completa dispersão inicial das 

partículas, a «dosagem» adequada do 

floculante e a seleção de um polímero 

seletivo. (LV-016, p. 522) 

 

dosar   [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 v. Pôr ou misturar de maneira controlada 

para que não exceda nem falte. (AP-036). 

O sistema de alumina secundária permite 

recircular, ‹‹dosar››, lavar os gases, 

transportar, armazenar e extrair a alumina 

secundária (enriquecida, fluoretada). (AP-

032, p. 133). 

 

dragline   [Bauxita]. 

 

 s.f. Equipamento de grande porte usado 

nas atividades de mineração, 

especificamente no decapeamento de 

minas a céu aberto. Possui uma caçamba 

que é arrastada por cabos no final de um 

braço em direção à máquina. Esta laterita 

é posteriormente espalhada por trator, 

formando um piso de aproximadamente 29 

cm de espessura, que servirá de suporte 
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para a «dragline» quando ela estiver 

decapeando a faixa seguinte, mantendo-a 

nivelada e estável. (LV-003, p. 269) 

 

  
 

drenagem ácida   [Bauxita]. 

 

 s.f. Processo que ocorre quando minerais 

sulfetados entram em contato com o ar e a 

água, gerando uma solução aquosa ácida. A 

«drenagem ácida» resulta da oxidação 

natural de minerais portadores de enxofre, 

quando expostos à ação combinada da 

água e do oxigênio, em geral na presença 

de bactérias. (LV-006, p. 161) 

 

DRS   [Alumina]. 

  

s.m. Ver. depósito de rejeitos sólidos. O 

«DRS» é na verdade composto por um 

complexo constituído mormente por três 

bacias, Bacia de lama (BL), cuja função é 

conter a lama vermelha e demais rejeitos 

sólidos resultantes de algumas operações 

no chão de fábrica; e Bacias de Controle 

(BCs) 1 e 2, que tem a função de receber 

os efluentes da Bacia de Lama. (MN-007, 

p. 61) Var. depósito de rejeitos sólidos.  

 

drum scrubber   [Bauxita]. 

 

 s.f. Equipamento industrial utilizado na 

desagregação e lavagem de bauxitas que 

consiste de um cilindro, aberto nas 

extremidades e ligeiramente inclinado em 

relação à horizontal, que gira em torno de 

seu próprio eixo, montado sobre rolos. 

(AC-002, 258). O equipamento «Drum 

Scrubber» é construído em aço inoxidável 

com estrutura de aço fabricado a partir de 

tambor rotativo com placas IS 2062. (LV-

015, p. 299) Var. tambor desagregador.  

Nota: No Brasil, os drum scrubbers são 

utilizados na desagregação e lavagem de 

bauxitas em várias usinas de 

beneficiamento, como, por exemplo, 

Mineração Rio do Norte (MRN) em 

Trombetas, Alcoa em Juruti, ambas 

localizadas no Estado do Pará, e 

Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) 

em Miraí e Itamarati- MG. (AC-002, 258) 

 

dry-stacking   [Alumina]. 

 

 s.m. Método de disposição a seco que 

consiste na disposição progressiva da lama 

vermelha. A área de disposição é dividida 

em leitos de secagem, onde a lama 

vermelha é descarregada até atingir uma 

determinada altura, passando-se a seguir 

para o leito de secagem livre e assim por 

diante. Quando todos os leitos de secagem 

estiverem ocupados repete-se o ciclo, 

depositando uma nova camada de lama 

vermelha no leito de secagem inicial. 

(MN-010, p. 329). O DRS destina-se ao 

estoque da lama vermelha, resíduo do 

processo de produção de alumina, de 

modo contínuo e seguro, com alta 

concentração de sólidos 

(aproximadamente 65% em peso base) e 

baixa concentração de soda cáustica (em 

torno de 7 gpL), utilizando a tecnologia 

«Dry-Stacking» desenvolvida pela 

empresa alemã Giulini Chemie GmbH e 

revisada pela Alcan, quando da 

transferência de tecnologia para a 

ALUNORTE. (RT-002, p. 5) Nota: 

Tecnologia desenvolvida para o 

armazenamento da lama vermelha, após a 

lavagem e filtragem, em depósitos selados, 

a fim de reduzir o teor cáustico. A fase 

líquida evapora e a água da chuva lixivia a 

lama vermelha. (RT-002, p. 5) 

 

dureza   [Bauxita]. 

 

 s.f. Resistência que a superfície de um 

mineral oferece ao risco. (LV-015, p. 929). 

A alumina tem alta «dureza», é um 

isolante elétrico e térmico, quando 

comparada a maioria das substâncias, 
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porém sua condutividade térmica é 

relativamente alta quando comparada a de 

outros materiais cerâmicos. (TI-001, p. 6) 

 

duto de exaustão   [Alumínio]. 

 

 s.m. Tubo para exaustão situado nas 

laterais do forno de cozimento de anodo. 

Tem a função de captar gases dos fornos 

através dos manifolds transportando-os até 

os exaustores. (AP-017, p. 5). Caso não 

tenhamos oxigênio, parte dos voláteis não 

irá queimar e poderá ficar agregado nas 

paredes dos ‹‹dutos de exaustão››. (AP-

018) 

 

 

E  -  e 

 

 

EA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. efeito anódico. Se mesmo com a 

adicção de alumina o ‹‹EA›› persistir 

deve-se introduzir uma vara verde como 

último recurso. (AP-010, p. 234). 

Var. efeito anódico.  

 

EAR   [Bauxita], [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. estudo de análise de riscos. O 

«EAR» também avalia os possíveis riscos 

medida (quantificação) dos danos à vida 

humana, considerando a severidade dos 

danos e a frequência das ocorrências 

indesejáveis - originados por ocorrências 

indesejáveis durante a construção e a 

operação da Refinaria. (RT-014, p. 28) 

Var. estudo de análise de riscos.  

 

EBAs   [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Sigla: Equipe de bombeiros auxiliares. 

(AP-033). Acionar ‹‹EBAs›› da área via 

rádio ou via alta-voz. (AP-033) 

 

EC   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. eficiência de corrente. A 

influência de vários parâmetros sobre a 

‹‹EC›› e os mecanismos das reações que 

causam perdas na EC têm sido estudado 

por muitos técnicos. (AP-010, p. 398) 

Var. eficiência de corrente.  

 

 

ECA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Do inglês 'Electrically Calcined 

Anthracite'. Antracito eletricamente 

calcinado a temperatura de ordem de 2000º 

C, com aquecimento direto de um resistor 

elétrico. (AP-009, p. 203). Testes 

laboratoriais indicam que o ‹‹ECA›› é 

mais resistente ao ataque de sódio que o 

GCA. (AP-009, p. 203) Cf. antracito. 

 

Economia mineral   [Bauxita]. 

 

 s.f. Estudo e aplicação dos processos 

usados em gerenciamento e financiamento 

ligados com o descobrimento, extração e 

marketing de minerais. (LV-019, p. 12). 

Sendo função precípua do DNPM a coleta 

e processamento das informações 

estatísticas e o acompanhamento, análise e 

divulgação do desempenho da «economia 

mineral» brasileira e internacional, (...). 

(CA-003, p. IV) 

 

efeito anódico  [Alumínio]. 

 

 s.m. Consiste na elevação de voltagem do 

forno devido ao aumento da resistência 

entre anodos e catodo. (AP-014, p. 35). 

Dependendo da altura do banho e da 

distância anodo-catodo, o tempo e tensão 

do ‹‹efeito anódico›› poderão ser alterados 

sob o comando do responsável pela 

partida. (AP-010, p. 308) Var. EA.  
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efeito anódico forte   [Alumínio]. 

 

 s.m. Efeito anódico que ocorre 

simultaneamente em todos os anodos; tem 

uma tensão muito elevada, por volta de 30 

a 40 volts. (AP-010, p. 308). Número de 

‹‹efeitos anódicos fortes›› por turno ou dia 

mais alto que o desejado [...]. (AP-010, p. 

325) Cf. efeito anódico. 

 

efeito anódico fraco   [Alumínio]. 

 

 s.m. Efeito anódico que ocorre em alguns 

anodos e em momentos diferentes; tem 

uma tensão baixa, por volta de 10 a 20 

volts. (AP-010, p. 308). O ‹‹efeito anódico 

fraco›› ou o efeito anódico de um modo 

geral é indesejável, pois geram impactos 

ambientais e produtivos adversos. 

Cf. efeito anódico. 

 

eficiência de corrente   [Alumínio]. 

 

 s.f. Relação entre a quantidade de metal 

realmente produzida e a quantidade teórica 

que deveria ser produzida de acordo com a 

lei de Faraday, mas expresso em 

percentagem. O monóxido de carbono é 

formado pela reação de re-oxidação do 

Alumínio já formado, essa re-oxidação é 

responsável pela maior parte das perdas 

de «eficiência de corrente» neste processo, 

que geralmente é da ordem de 93 a 96%, 

para cubas pre-bake. (AD-004, p. 11) Nota: 

Nesta condição, em 100% de eficiência de 

corrente, 8,05 kg de alumínio poderia ser 

produzido a cada dia para cada 1000 

ampere de corrente passando através da 

célula. Var. EC.  

 

efluente   [Alumina]. 

 

 s.m. (1) Água  utilizada industrialmente 

pela empresa que tem sua composição 

físico-química natural alterada. (2) Todo 

produto líquido ou gasoso produzido por 

indústrias ou resultantes de esgoto 

doméstico urbano, que são lançados ao 

meio ambiente. (LV-012, p. 112). A água 

que abastece a empresa, depois de 

utilizada, é denominada «efluente», uma 

vez que sua composição natural é alterada. 

Deste efluente são tratados uma média de 

2.500 m³/h podendo chegar a picos de 

7.000 m³/h em períodos chuvosos. (RT-003, 

p. 67) Var. efluente industrial.  

 

efluente industrial   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. efluente. A prática do reuso de 

«efluentes industriais» se encaixa 

perfeitamente no conceito de 

desenvolvimento sustentável, pois reduz a 

emissão de possíveis contaminantes ao 

meio ambiente. (MN-001, p. 3) 

Var. efluente.  

 

efluentes líquidos sanitários   [Bauxita],  

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Esgoto gerado em uma planta 

industrial. A geração de «efluentes líquidos 

sanitários» - esgotos - prevista para a 

etapa de implantação é da ordem de 70 

litros/dia/pessoa. (RT-014, p. 19) 

 

EIA   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. estudo de impacto ambiental. O 

«EIA» contém informações e análises 

técnicas sobre as mudanças que serão 

causadas pela construção e funcionamento 

do empreendimento, baseadas nas 

características do local onde está ´revista 

sua instalação e da área que poderá sofrer 

alterações. Var. estudo de impacto 

ambiental.  

 

elemento traço   [Bauxita]. 

 

 s.m. Elemento químico que ocorre em 

quantidades muito pequenas na amostra. 

(LV-015, p. 929). Do mesmo modo que no 

domínio, vanádio  é o «elemento traço» 

mais relevante. Seus teores variam de 36 a 

2041 ppm, tratando-se de valores extremos 

obtidos nos produtos herdados (...). (AC-

004, p. 752) 

 

 



223 

 

eletrodo de grafite  [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento feito de grafite que 

serve para passagem de corrente elétrica. 

Na indústria de produção de alumínio, o 

anodo e o catodo são eletrodos de grafite; 

são blocos de carbono grafitizados. O 

oxigênio, formado na oxidação, reage com 

o carbono do ‹‹eletrodo de grafite›› 

produzindo CO². (AP-005) 

 

eletrólise  [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo de decomposição, de redução, 

de oxidação ou transposição de substâncias 

químicas por meio da passagem de uma 

corrente elétrica entre dois eletrodos 

mergulhados na substância em fusão ou em 

solução. (LV-004, p. 32). A lei de Faraday 

exprime a relação que existe entre a 

quantidade de eletricidade empregada e a 

quantidade de matéria desprendida 

durante a ‹‹eletrólise››. (AP-009, p. 128) 

Cf. eletrólise de banho fundido. 

 

eletrólise de banho fundido   [Alumínio]. 

 

 s.f. Fenômeno pelo qual se dá a reação 

química por causa da passagem da corrente 

pelo eletrólito formado de sais fundidos. 

(AP-027). A produção de metal em 

diminutas quantidades, é feita pela 

‹‹eletrólise de banho fundido›› de cloreto 

de alumínio e de cloreto de sódio. (AP-015, 

p. 2) Sin. eletrólise ígnea. Nota: A alumina 

(Al²O³) é dissolvida numa massa fundida 

de fluoretos cujo principal constituinte é 

um mineral chamado criolita. O eletrólito é 

então constituido pela alumina dissolvida 

em criolita fundida, cuja temperatura de 

operação é de aproximadamente 960º C. 

Ao passar a corrente elétrica pelo eletrólito, 

a alumina é separada em seus constituintes: 

alumínio e oxigênio. (AP-027) 

 

eletrólise ígnea   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. eletrólise de banho fundido. A 

alumina proveniente do Processo Bayer 

ainda não é o produto final da operação. 

Ela passa por um processo chamado 

“Eletrólise em Banho Fundido”, 

“«Eletrólise Ígnea»” ou “Processo Hall-

Héroult, no qual há a separação de 

oxigênio do óxido de alumínio, formando o 

alumínio metálico. (AD-004, p. 9) 

Sin. eletrólise de banho fundido. 

 

eletrólito  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. banho. O ‹‹eletrólito›› é então 

constituído pela alumina dissolvida em 

criolita fundida, cuja temperatura de 

operação é aproximadamente 960º C. (AP-

005) Sin. banho. 

 

elevador de caçambas  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. elevador de canecas. Ao sair da 

balança, o coque é direcionado, através de 

uma válvula de desvio, para o ‹‹elevador 

de caçambas››. (AP-023) Sin. elevador de 

canecas. 

 

elevador de canecas   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento, com várias conchas, 

que transporta materiais granulados para 

lugares elevados. Verificar se há obstrução 

na saída do ‹‹elevador de canecas››. (AP-

033) Sin. elevador de caçambas. 

 

empacotamento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Preenchimento, com coque, dos 

espaços vazios entre os anodos dentro do 

forno de cozimento. O rendimento de 

cozimento dos anodos está ligado ao 

‹‹empacotamento›› da seção. (AP-023) 

Cf. empacotar. Nota: O empacotamento é 

feito junto com o enfornamento. Para cada 

pacote de anodo colocado, é despejada 

uma quantidade de coque até que todos os 

poços estejam cheios de anodo e coque. 

Quando isto acontece, diz-se que a seção 

se encontra empacotada. (AP-023) 

 

 

 

 



224 

 

empacotar   [Alumínio]. 

 

 v. Colocar coque nos espaços vazios entre 

os anodos dentro do forno de cozimento. 

Tem a função de abafar o poço de anodos 

para evitar deformações no anodo durante 

o amolecimento do piche e de evitar a 

entrada de ar, que causa oxidação dos 

anodos. (TR-12). A seção encontra-se 

‹‹empacotada›› e pronta para operação. 

(AP-023) 

 

empilhadeira  [Bauxita]. 

 

 s.f. Máquina de grande porte utilizada para 

empilhar minério quando no pátio de 

estocagem. Possui, como componentes 

básicos, os trilhos que permitem a sua 

deslocação ao longo do pátio; uma base, 

sendo ela fixa ou móvel; a torre que 

garante a altura das pilhas formadas; a 

lança, que pode ser fixa, giratória ou com 

movimento vertical; o tripper, a correia de 

alimentação e o chute de descarga . Após o 

processo de beneficiamento, a bauxita é 

colocada em pilhas de homogeneização, 

por meio de correias transportadoras e de 

«empilhadeiras» automáticas. (AD-002, p. 

84) 

 

  
 

energia livre superficial   [Bauxita]. 

 

 s.f. (1) Efeito físico que ocorre na 

superfície de um sólido que exige maior 

quantidade de energia para romper as 

forças de ligação existentes. Quanto maior 

a dureza de um sólido maior sua energia 

superficial. (2) É a propriedade que um 

líquido possui de manter as moléculas 

unidas na sua superfície, assemelhando-se 

a uma membrana elétrica. Esta propriedade 

é consequência das forças intermoleculares. 

No interior do líquido, cada molécula é 

atraída por outras moléculas em todas as 

direções do espaço, enquanto que as 

moléculas superficiais só estão submetidas 

à tensão das moléculas que têm por baixo. 

A «energia livre superficial» dos sólidos 

deve ser considerada, pois o cálculo da 

mesma permite ainda avaliar a 

hidrofobicidade bem como outros 

parâmetros de molhabilidade. (LV-016, p. 

393) Sin. tensão superficial. 

 

energia zero  [Alumina]. 

 

 s.f. Procedimento de segurança que tem 

como objetivo bloquear fontes de energia 

(elétrica, mecânica, hidráulica, química) 

para evitar acidentes. (DVD-017). Antes de 

iniciar qualquer tarefa, faça uma inspeção 

em todas as ferramentas e equipamentos. 

Obedeça aos procedimentos de garantia 

de «energia zero» (etiquetamento 

(etiquetas padronizadas) / bloqueio 

(cadeados ou similares) / teste / 

verificação). (p. 26) 

 

Engenharia de minas   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ciência que envolve toda a tecnologia 

mineral, desde a prospecção (procura de 

depósito), passando pela exploração 

(estudo detalhado dos depósitos) e lavra 

(planejamento de mina e extração) até o 

beneficiamento (processamento, separação 

e/ou concentração do material extraído, 

para adequá-lo às especificações de 

mercado). É responsável, também, por 

todas as atividades que envolvem água 

subterrânea, além de atuar na área de 

geotecnia e de meio ambiente. Realiza 

perícias técnicas, fiscaliza projetos de 

mineração, na pesquisa e desenvolvimento 

de produção, processos e equipamentos de 

mineração. (LV-019, p. 12). As empresas 

de mineração brasileiras proporcionaram 

sempre estágios de férias para os 

estudantes de «Engenharia de minas» de 
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nossas escolas e estes estudantes puderam 

absorver, mais até do que seus próprios 

mestres, o que havia sido introduzido de 

novo nas minas. (RT-015, p. 8) 

 

ensaio   [Bauxita]. 

 

 s.m. Determinação da quantidade de metal 

contido em um minério. (LV-012, p. 117). 

O tempo de moagem para cada «ensaio» 

depende da natureza do minério e é 

estabelecido previamente pelo pesquisador. 

(LV-020, p. 173) 

 

entorno  [Bauxita]. 

 

 s.m. Área de influência de determinada 

atividade. Os «entornos» mineradores, no 

entanto, não são iguais em todos os 

lugares, diferenciam-se por peculiaridades 

regionais, por grupos sociais distintos, por 

diferentes órgãos públicos e tipos de 

empresa mineradora presentes. (TI-006, p. 

13) 

 

epídoto   [Bauxita]. 

 

 s.m. Grupo de minerais constituído por 

diversos silicatos complexos de alumínio e 

cálcio - clinozoisita, epídoto, allanita, 

idocrásio e prehnita - que cristalizam nos 

sistemas monoclínico e ortorrômbico, e 

apresentam fórmula geral X²Y³O (SiO4) 

(Si²O7) (OH). (LV-012. p. 119). Vesícula é 

a cavidade deixada em uma rocha após o 

escapamento de gases e cujas dimensões 

variam desde milésimos de milímetros até 

alguns centímetros, e com morfologia 

esférica ou elipsoidal. Pode ser preenchida 

por minerais tais como zeólitas, 

carbonatos, «epídoto»  e quartzo, quando 

então é chamada de amígdala. (LV-012, p. 

311) 

 

EPIs   [Alumínio], [Alumina], [Bauxita]. 

 

 s.m. Equipamentos de proteção individual 

que compreendem óculos, capacete, bota, 

máscara e protetor auricular. Os ‹‹EPIs›› 

(óculos, capacete e bota) devem ser usados 

por todos os envolvidos. (AP-037, p. 221) 

Nota: Os EPIs constituem um instrumento 

de uso pessoal, cuja finalidade é 

neutralizar a ação de certos acidentes que 

poderiam causar lesão ao trabalhador e 

protegê-lo contra possíveis danos à saúde 

causados pelas condições de trabalho. O 

EPI é formado pelo seguinte conjunto de 

equipamentos: bota de PVC, avental, 

óculos de ampla visão, capacete, protetor 

auricular, protetor facial e luva de PVC. 

 

  
 

equipe de partida   [Alumínio]. 

 

 s.f. Grupo de operários utilizado somente 

para colocar o forno em operação. Os 

anodos que serão colocados no forno a ser 

pré-aquecido, devem ser inspecionados 

pela ‹‹equipe de partida››. (AP-010, p. 214) 

 

erro de amostragem   [Bauxita]. 

 

 s.m. Diferença entre o valor de uma dada 

característica de interesse no lote de 

amostra e a estimativa desta característica 

na amostra. (LV-016, p. 19). «Erros de 

amostragem» e de análise existem sempre, 

devendo ser balanceadas entre si em 

relação ao valor intrínseco do material. 

(LV-016, p. 23) 

 

escala de Mohs   [Bauxita]. 

 

 s.f. Escala empregada para definir a 

dureza dos minerais, é uma escala relativa, 

na qual os minerais são classificados 

através da comparação de dureza com os 

minerais de referência. (LV-005, p. 229). 
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Uma escala de dureza relativa é conhecida 

como «Escala de Mohs», que estabelece os 

seguintes graus de dureza : 1- talco, 2- 

gipsita, 3- calcita, 4- fluorita, 5- apatita, 6-

ortoclásio, 7-quartzo, 8-topázio, 9- 

córindon e 10-diamante. (LV-012, p. 110) 

 

escala móvel   [Alumínio]. 

 

 s.f. Escala referente a altura total do anodo, 

que é de 21 cm, iniciando do topo do 

anodo até o garfo de medição. Deslocar a 

‹‹escala móvel›› para  posição inicial de 

leitura (21cm) e prosseguir a tarefa para 

os demais anodos programados. (AP-004) 

 

escalpe   [Bauxita]. 

 

 s.m. Descarte prévio da fração fina na 

alimentação dos britadores durante a 

britagem secundária com a finalidade de 

aumentar a capacidade de produção. (LV-

016, p. 137). A distribuição 

granulométrica da alimentação é 

importante na escolha do tipo de 

instalação. Assim, por exemplo, o 

conteúdo de finos na alimentação define a 

conveniência ou não de um «escalpe» 

prévio da alimentação do britador. (LV-

015, p. 174) 

 

escarificação  [Bauxita]. 

 

 s.f. Operação para desagregar e revolver (a 

terra) a fim de arejar as raízes das plantas 

ou intensificar a ascensão da umidade 

pelos capilares do solo, ou, ainda, facilitar 

a escavação. Uma vez removida a argila e 

a bauxita nodular, a laterita sofre 

«escarificação» com trator, é empurrada 

para o pé do corte removida pela própria 

dragline. (LV-003, p. 629) 

 

escavadeira  [Bauxita]. 

 

 s.f. Máquina de exploração utilizada a céu 

aberto para desmonte e carga. (LV-004, p. 

45). A presença de bolsões de argila 

caulinítica na camada de bauxita e o 

contato irregular com a argila da base, 

que dificulta o corte preciso das 

«escavadeiras», são as principais fontes de 

contaminação do minério. (RT-019, p. 

II.32) 

 

  
 

escória  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Alumina não dissolvida e outros 

óxidos que se formam no banho eletrolítico. 

Material produzido durante a fusão ou 

refinação de metais por reação de um fluxo 

com impurezas. Processar e tratar toda a 

‹‹escória›› retirada dos fornos e CTMs. 

(AP-028, p. 20) Sin. borra branca. 

 

escrubagem   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. escrubagem de minérios. A 

atrição, também traduzido por 

«“escrubagem”» (do inglês “scrubbing”), 

é feita em equipamentos denominados 

células de atrição. (LV-016, p. 423) 

Var. escrubagem de minérios. Sin. atrição. 

 

escrubagem de minérios  [Bauxita]. 

 

 s.m. Operação unitária que consiste na 

desagregação de minérios de outros 

materiais por meio de forças relativamente 

leves. (AC-002, p. 258). Var. escrubagem. 

Sin. atrição. Nota: Tais forças podem ser 

comparadas com os esforços usuais em 

cominuição, e devem ser suficientes para 

reduzir materiais razoavelmente moles e 

inconsolidados, tais como argilas. Também 

devem ser capazes de separar grãos unidos 

entre si por ligações brandas, geradas, por 

exemplo, na cimentação natural ocorrida 

com certos minérios ou na precipitação de 

sais. 
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escumagem   [Alumínio]. 

 

 s.f. Limpeza do forno eletrolítico com o 

auxílio do papa-lama ou de escumadeira 

manual.. Posicionar a caixa para receber 

resíduo da ‹‹escumagem›› próximo à 

cabeceira do forno. (AP-004) Cf. escumar. 

 

escumar   [Alumínio]. 

 

 v. Limpar o forno usando o papa-lama ou 

uma escumadeira manual. Identificar o 

forno e o local a ser ‹‹escumado›› e 

posicionar caixa para receber resíduos. 

(AP-004) 

 

especificação de produto-serviço  

 [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Documento básico (padrão), através do 

qual pode ser efetuado o desdobramento da 

qualidade, que é o estudo das necessidades 

do cliente e a transformação destas em 

técnicas, dentro de uma linguagem 

compreensível para o homen de fábrica. 

(AP-020). A elaboração da ‹‹especificação 

de produto-serviço›› é de responsabilidade 

do próprio fornecedor, preferencialmente 

com a participação do cliente. (AP-020) 

 

espessador   [Alumina]. 

 

 s.m. Tanque circular no qual a 

alimentação é realizada na área central, em 

que um dispositivo diminui a energia 

cinética da polpa, permite o espalhamento 

homogêneo do material e a sedimentação 

do sólido. Caracteriza-se por: parte 

superior cilíndrica, com diâmetro maior 

que a altura; parte inferior representada por 

cone raso, com apex voltado para baixo; 

calha interna ou externa ao tanque, para 

coleta do overflow; calha de alimentação; 

passarela para mecanismo de giro; 

alimentador; mecanismo de giro de braços 

e pás; sistema de remoção de underflow. 

(LV-027, p. 143). O «espessador» é um 

sistema de separação sólido-líquido com 

duas saídas chamadas overflow e 

underflow. A saída overflow é por 

transbordamento e é por onde sai o 

chamado licor verde, que contém 

basicamente NaAlO2, água e algumas 

poucas impurezas. O underflow é uma 

saída de subfluxo por onde sai o resíduo 

de bauxita com alta concentração de 

sólidos. (AD-004, p. 7) 

 

  
 

espessamento   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. desaguamento. O 

«espessamento» (desaguamento), 

caracterizado pelo adensamento da polpa, 

é o estágio final de beneficiamento. Essa 

etapa influencia, de forma significativa, a 

produção e as características dos rejeitos. 

(LV-015, p. 835) Sin. desaguamento. 

 

espinélio   [Alumínio]. 

 

 s.m. Denominação comum aos minerais 

do grupo dos espinélios, monométricos, 

constituídos essencialmente de aluminatos 

de magnésio, podendo o magnésio ser 

substituído, em proporções variáveis, por 

ferro, manganês ou zinco, e o alumínio, 

parcialmente, por ferro ou cromo. (AP-005, 

p. 4). [...] cristalização de ‹‹espinélio›› 

com estrutura de alumina-gama e 

formação de núcleos de mulita de "baixa 

cristalinidade". (AP-005, p. 3) 

 

estação de britagem de crosta  

 [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de equipamentos de 

operação mecanizada interligados para 

britar e moer a crosta dos butts vindos da 

área de redução. Tem a função de reduzir 

de tamanho e moer os pedaços de crosta 

retirada dos butts, transformando-os em 
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crosta fina para estocagem em silos. (AP-

004, p. 55). A peneira vibratória compõe a 

‹‹estação de britagem de crosta››. (1) 

 

estação de chumbamento   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. estação de mesa de chumbamento. 

Os anodos cozidos vindos da área (212), 

forno de cozimento, chegam  à estação de 

chumbamento onde são transferidos para 

a mesa. (RT-016) Var. estação de mesa de 

chumbamento.  

 

estação de jateamento de butt  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de equipamentos de 

operação mecanizado e interligado para 

retirar o sódio contido na superfície dos 

butts através de jateamento de granalhas de 

aço. Tem a função de completar e fazer 

uma limpeza mais fina do banho agregado 

no butt, evitando que o sódio, impregnado 

na superfície do butt, seja mandado para a 

fábrica de anodos junto com o material que 

será britado e que posteriormente irá entrar 

na receita de um novo anodo. (AP-005, p. 

53). O butt, após passar pela estação de 

limperza de butt, é levado para a ‹‹estação 

de jateamento de butt››. (AP-005, p. 53) 

 

estação de limpeza de butt   [Alumínio]. 

 

 s.f. Estação representada por uma máquina 

de limpeza de butts denominada 

"GLAMA". Máquina hidráulico-

pneumática móvel que serve para fazer a 

remoção dos resíduos de banho eletrolítico. 

(AP-005, p. 52). Tem a função de retirar 

estes resíduos denominados de crosta de 

sobre os butts, descarregando-os em uma 

transportadora para reaproveitamento. 

(AP-005, p. 52) 

 

estação de mesa de chumbamento  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Equipamento constituído por uma 

estrutura fixa e outra móvel. A estrutura 

fixa fica no centro onde os anodos ficam 

parados no momento do chumbamento, 

possuindo, na parte posterior, uma 

estrutura elevada formada por duas colunas 

com uma plataforma para dois grampos 

pneumáticos. A estrutura móvel de mesa 

de transferência é acionada por dois 

cilindros de pressão hidráulica e, no lado 

posterior, duas colunas com uma 

plataforma para seis grampos pneumáticos. 

Tem a função de fazer o posicionamento 

das hastes dentro dos furos do anodo, para 

que o anodo seja chumbado na haste 

metálica com ferro fundido, para 

formatação do conjunto anódico. (AP-005, 

p. 57). Para que ocorra o chumbamento, 

precisa-se ter reunido na ‹‹estação de 

mesa de chumbamento›› o anodo cozido, a 

haste metálica e o metal líquido (ferro 

fundido). (AP-005, p. 57) Var. estação de 

chumbamento.  

 

estação de recuperação de hastes  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de equipamentos interligados 

que tem por finalidade preparar as hastes 

para a mesa de chumbamento. (AP-005, p. 

54). A ‹‹estação de recuperação de 

hastes›› divide-se em: lixadeira de hastes  

e aquecedor de pinos. (AP-005, p. 54) 

 

estação de sacagem e britagem de butt  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de equipamentos que 

fragmenta, transporta, brita e estoca rejeito 

anódico em silos. (AP-005, p. 54). A  

‹‹estação de sacagem e britagem de butt›› 

é encaregada de fragmentar, britar e 

estocar em silos: rejeito verde, rejeito 

cozido e butts. (AP-005, p.54) 

 

estação de spray de alumínio  [Alumínio]. 

 

 s.f. Equipamento que recobre com 

alumínio líquido a parte superior e laterais 

do anodo. Este alumínio pulverizado tem a 

função de proteger a superfície do anodo 

contra a reatividade ao ar. (AP-005, p. 58). 
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Após a pulverização, ainda na ‹‹estação de 

spray de alumínio››, estes anodos recebem 

um colar de alumínio que será preenchido 

com alumina na redução. (AP-005, p. 58) 

Cf. spray de alumínio. 

 

estação de tratamento   [Alumina]. 

 

 s.f. Conjunto de instalações e 

equipamentos destinados a realizar o 

tratamento da água bruta ou o tratamento 

do esgoto sanitário. (LV-012, 128). Mesmo 

que haja algum tipo de contaminação, ela 

não vai para o meio ambiente, vai para a 

«estação de tratamento». (RT-018, p. 61) 

 

estação de tratamento de água 

industrial   [Alumina]. 

 

 s.f. Estação de tratamento responsável 

pelo tratamento da água que vem do 

desaguamento da polpa de bauxita, para 

que a mesma possa ser reutilizada no 

processo. Já para o uso industrial, será 

utilizada a água da polpa de bauxita, a 

qual será tratada na «Estação de 

Tratamento de Água Industrial» (ETAI). 

(RT-014, p. 22) Var. ETAI.  

 

estação de tratamento de efluentes  

 [Alumina]. 

 

 s.f. Infraestrutura que trata os efluentes 

líquidos de origem industrial ou qualquer 

outra origem, devolvendo para esses 

efluentes as características naturais 

aceitáveis para depois serem escoadas para 

o rio ou o mar através de um emissário, 

conforme a legislação vigente para o meio 

ambiente receptor. Todos os efluentes da 

empresa são tratados e só depois são 

descartados no meio ambiente, de modo a 

não causar danos ou impactos, estando de 

acordo com a legislação ambiental. Por 

isso, a Alunorte mantém sua «Estação de 

Tratamento de Efluentes» (ETE), que já é 

referência mundial no seguimento. (RT-

003, p. 67) Var. ETE; estação de 

tratamento de efluentes líquidos.  

 

estação de tratamento de efluentes 

industriais   [Alumina]. 

 

 s.f. Infraestrutura que trata todos os 

efluentes gerados no processo industrial, 

desde esgoto líquido até efluentes pluviais 

contaminados de alguma forma pelo 

processo industrial, devolvendo para esses 

efluentes as características naturais 

aceitáveis de acordo com um padrão de 

lançamento estabelecido pela legislação 

ambiental vigente, para depois serem 

escoadas para o rio ou o mar. Além da 

lama vermelha, serão dispostos no DRS os 

seguintes resíduos: 

cinzas/gesso/carvão/areia provenientes 

das caldeiras, crostas de lama das paredes 

dos tubos e tanques, resíduos de 

refratários dos fornos calcinadores e 

caldeiras, tecidos filtrantes usados nas 

etapas de filtração de lama, licor e hidrato, 

resíduo de fundo do clarificador, lodo da 

«Estação de Tratamento de Efluentes 

Industriais» (ETEI) e da Estação de 

Tratamento de Efluentes Sanitários (ETE), 

(...) (RT-014, p. 25) Var. ETEI.  Nota: 

Considera-se efluente todo produto líquido 

ou gasoso produzido por indústrias ou 

resultante dos esgotos domésticos urbanos, 

que são lançados no meio ambiente. São 

altamente nocivos ao meio ambiente 

quando não tratados adequadamente, 

aliada à necessidade de preservação das 

fontes naturais de água e a exigência do 

cumprimento das leis ambientais é neste 

contexto que é possível perceber a 

importância das «estações de tratamento de 

efluentes industriais» (ETEI). (MN-001, p. 

5) 

 

estação de tratamento de efluentes 

líquidos   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. estação de tratamento de efluentes. 

Este líquido é coletado do depósito por 

meio de canais de drenagem em torno de 

todo o DRS e enviado para as bacias de 

controle, sendo depois direcionado para a 

«Estação de Tratamento de Efluentes 

líquidos», antes de ser descartado no rio 
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Pará. (RT-003, p. 70) Var. ETE; estação 

de tratamento de efluentes.  

 

estação de tratamento de efluentes 

sanitários   [Bauxita], [Alumina], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Infraestrutura operacional do sistema 

de esgoto sanitário proveniente da 

indústria de diversos segmentos e aportes 

que através de processos físicos, químicos 

ou biológicos removem as cargas 

poluentes do esgoto, devolvendo ao 

ambiente o produto final,  efluente tratado, 

em conformidade com os padrões exigidos 

pela legislação ambiental. O efluente final, 

após ser tratado na Estação de Tratamento 

de Efluentes Industrial (ETEI) e na 

«Estação de Tratamento de Efluentes 

Sanitários» (ETE), será conduzido por um 

duto até o ponto de descarga no rio Pará. 

(RT-014, p. 23) Var. ETE. Sin. estação de 

tratamento de esgoto. 

 

estação de tratamento de esgoto  

 [Bauxita], [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. estação de tratamento de efluentes 

sanitários. Já a «Estação de Tratamento de 

Esgoto» (ETE) irá tratar os efluentes 

líquidos sanitários (esgoto) provenientes 

dos escritórios, prédios, vestiários, 

instalações sanitárias e do 

refeitório/restaurante, que serão coletados 

por uma rede de esgotos. (RT-014, p. 25) 

Var. ETE. Sin. estação de tratamento de 

efluentes sanitários. 

 

estator   [Alumina]. 

 

 s.m. Peça da máquina de flotação, que tem 

por finalidade quebrar o ar introduzido na 

célula, em um grande número de bolhas de 

pequeno diâmetro. (LV-016, p. 451). Na 

flotação convencional, em células 

mecânicas, o ar é aspirado ou soprado 

para dentro da célula e quebrado em um 

grande número de pequenas bolhas pela 

ação conjunta do rotor e «estator». (LV-

016, p. 447) 

esteira transportadora   [Alumínio]. 

 

 s.f. Equipamento de borracha vulcanizada 

dotada de taliscas pertencente à área de 

carbono. Tem a função de realizar o 

transporte de escória fria até a caixa 

coletora.  (AP-028, p. 17). A ‹‹esteira 

transportadora›› é uma excelente 

ferramenta utilizada pela indústria. Ela 

acelera a produção, reduz os custos e evita 

acidentes. (AP-028, p. 17) 

 

estéril   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. estéril da mina. O «estéril» 

retirado de uma tira é colocado na área da 

tira anteriormente trabalhada. (RT-026, p. 

6) Var. estéril da mina.  

 

estéril da mina  [Bauxita]. 

 

 s.f. Materiais (solo, subsolo, rocha) que 

ocorrem naturalmente na área, não 

aproveitáveis economicamente, dispostos 

em camadas (horizontais ou inclinadas), 

como corpos irregulares, ambos 

encaixados ou intimamente ligados ao 

minério. (DT-004, p. 41). A cobertura de 

«estéril da mina» é usada como 

enchimento da cava, permitindo assim uma 

futura reabilitação da área minerada. (LV-

014, p. 207) Var. estéril.  

 

estimativa de recursos e reservas  

 [Bauxita]. 

 

 s.m. Somatório do volume de minério 

calculado de seções geológicas 

multiplicado pela densidade aferida e teor 

químico dos minerais ou minério produto 

ou subproduto. (LV-006, p. 25). A 

«estimativa de recursos e reservas», em 

1980, revelou os seguintes números 

(toneladas): reservas medidas - 176,9 

milhões ; reservas indicadas - 500 milhões; 

reservas inferidas - 5,8 bilhões. (LV-029, p. 

27) Cf. recurso mineral; reserva mineral. 
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estratificação   [Alumina]. 

 

 s.f. Em uma peneira vibratória, processo 

que ocorre na camada de material, por 

efeitos do movimento vibratório, ao 

deslocar-se sobre a superfície de 

peneiramento, pelo qual as partículas 

menores, escoando através dos vãos 

criados pelas partículas maiores, 

encaminham-se para  parte inferior da 

camada, indo de encontro com a superfície 

de peneiramento enquanto as partículas 

maiores tendem a se deslocar na parte 

superior da camada. (LV-005, p. 93. Num 

peneiramento ineficiente, a 

«estratificação» deve ser inspecionada, 

pois os artifícios de rotação em contra 

fluxo, diminuição de amplitude e 

frequência, com o objetivo de se reter o 

material por mais tempo sobre a tela. (LV-

005, p. 101) 

 

estrutura móvel anterior   [Bauxita]. 

 

 s.f. Parte integrante do carregador de 

navios que se constitui de um pórtico 

motorizado, que percorre um cais retilíneo 

de aproximadamente 100 metros de 

comprimento. Encontra-se munido de 

rolamentos para permitir a rotação mútua 

do pórtico e da viga principal nela apoiada. 

(LV-021, p. 126). A viga principal consiste 

de duas vigas de caixão, paralelas e 

distantes 6,6 metros uma da outra, unidas 

por meio de contraventamento e treliças 

apoiadas na plataforma giratória e na 

«estrutura móvel anterior». (LV-021, p. 

168) 

 

estudo de análise de riscos   [Bauxita], 

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Estudo que possibilita a identificação 

de perigos e de situações críticas que 

possam acarretar acidentes ou perdas para 

a empresa, para a comunidade e para o 

meio ambiente. (LV-006, p. 196). Os 

estudos ambientais para uma refinaria 

incluem um importante estudo preventivo 

de eventos perigosos, o «Estudo de Análise 

de Riscos» (EAR). (RT-014, p. 27) 

Var. EAR.  

 

estudo de impacto ambiental   [Bauxita]. 

 

 s.m. Relatório técnico onde se avaliam as 

consequências para o meio ambiente 

decorrentes da implantação de projeto. 

Nele encontram-se identificados e 

avaliados de forma imparcial e meramente 

técnica os impactos que um determinado 

projeto poderá causar ao meio ambiente, 

assim como apresentar medidas 

mitigadoras. Esta análise é chamada de 

Avaliação e Impacto Ambiental (AIA) e o 

«Estudo de Impacto Ambiental», 

conhecido com EIA, é um de seus 

instrumentos. (RT-014, p. 5) Var. EIA.  

 

estudo de viabilidade   [Bauxita]. 

 

 s.m. Avaliação, em vários níveis de 

precisão, de dados geológicos, de 

mineração e processamento, concentração 

de minério, comercialização, meio 

ambiente e economicidade de depósitos 

minerais. (LV-006, p. 25). Quando um 

projeto de exploração é levado a um 

«estudo de viabilidade», geólogos têm de 

definir a geologia de um recurso mineral 

quase como uma ciência exata, de forma a 

aumentar o nível de confiabilidade e 

minimizar o risco. (LV-006, p. 31-32) 

 

estudo geoambiental   [Bauxita]. 

 

 s.m. Estudo de caráter multidisciplinar que 

realiza o diagnóstico de uma área, 

contaminada ou não, determinando suas 

condições de uso e ocupação, e oferecendo 

subsídios principalmente para projetos de 

remediação. Os «estudos geoambientais» 

são aplicados na avaliação de impactos 

sobre o meio físico, na recuperação de 

áreas degradadas, no monitoramento 

ambiental, em auditorias ambientais e na 

investigação de passivo ambiental. (LV-

006, p. 36) Nota: Um dos principais 

objetivos do estudo geoambiental é 

fornecer a administradores, planejadores e 



232 

 

outros profissionais que atuam na área da 

organização e desenvolvimento territorial 

informações integradas sobre as principais 

características do meio físico e seu 

comportamento frente às várias formas de 

uso e ocupação. Este estudo é, também, 

empregado, direta ou indiretamente, como 

instrumento de gestão ambiental de 

empreendimentos – mineração, 

hidrelétricas, túneis, estradas, indústrias, 

aterros sanitários, bacias hidrográficas, 

unidades de conservação, áreas costeiras, 

regiões metropolitanas e zonas de 

fronteiras. (LV-006, p. 36) 

 

ETAI   [Alumina], [Bauxita], [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. estação de tratamento de água 

industrial. A água industrial, a partir dos 

tanques de armazenamento da «ETAI», 

será bombeada por tubulações específicas 

para as unidades da Refinaria. (LV-015, p. 

23) Var. estação de tratamento de água 

industrial.  

 

ETE   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. estação de tratamento de efluentes. 

E os investimentos na «ETE» são 

constantes. Em 2008, a estação teve 

ampliada sua capacidade para 6 mil 

m/hora de tratamento, para atender as 

necessidades da 3ª Expansão da empresa. 

Em 2009, a capacidade foi ampliada para 

7 mil m/hora de tratamento. (RT-003, p. 67) 

Var. estação de tratamento de efluentes; 

estação de tratamento de efluentes líquidos; 

estação de tratamento de efluentes 

sanitários; estação de tratamento de esgoto.  

 

ETEI   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. estação de tratamento de 

efluentes industriais. Uma «ETEI» é 

responsável por tratar um efluente até 

níveis adequados de acordo com a 

legislação ambiental vigente. (MN-001, p. 

5) Var. estação de tratamento de efluentes 

industriais.  

explotação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. extração mineral. A extração ou 

«explotação» do minério de uma jazida é 

realizada por meio de operações de lavra 

(a céu aberto ou subterrânea) na mina. 

(LV-015, p. 10) Sin. lavra, extração 

mineral. 

 

extração   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. extração mineral. A extração ou 

«explotação» do minério de uma jazida é 

realizada por meio de operações de lavra 

(a céu aberto ou subterrânea) na mina. 

(LV-015, p. 10 Var. extração mineral.  

extração mineral  [Bauxita]. 

 

 s.f. Esforço, com risco de capital, para se 

descobrir e aproveitar, com lucro, um 

recurso natural, geralmente difícil de ser 

encontrado e de natureza não renovável. 

(LV-019, p. 13). As atividades de 

«extração mineral» são de grande 

relevância para o produto interno bruto do 

país, porém, as principais conseqüências 

para o ambiente causadas por este setor 

são a perda da biodiversidade, a perda da 

fertilidade natural do solo e a interferência 

nos recursos hídricos da região. (DT-007, 

p. 6) Var. extração. Sin. explotação. 

 

extrusão  [Alumínio]. 

 

 s.f. Consiste na transformação de um 

tarugo cilíndrico em um perfil estrutural, 

através da compressão do tarugo de 

alumínio contra uma matriz que contém 

um orifício através do qual escoa o 

alumínio, que tem assim seu diâmetro 

reduzido, transformando-se em um perfil. 

(TI-09, p. 18). Usa-se a «extrusão» 

também na produção de fios, que são, em 

seguida, encordoados para a confecção de 

cabos, utilizados, principalmente, em 

linhas de transmissão de energia elétrica. 

(AD-002, p. 46) 
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F  -  f 
 

 

FAB   [Alumina]. 

  

s.f. Do Inglês "Full Autogenous and Ball 

mil". Moagem autógena seguida de 

moagem em moinho de bolas. (LV-015, p. 

929). O aspecto mais favorável à opção 

«FAB», em relação à FAP é portanto a 

regularidade da operação de moinhos de 

bolas, que pode assim corrigir eventuais 

flutuações de desempenho do circuito 

primário. (LV-006, p. 116) 

 

fábrica de anodo cozido   [Alumínio]. 

 

 s.f. Fábrica encarregada de fazer o 

cozimento do anodo verde. Os anodos com 

boa formação são encaminhados para a 

‹‹fábrica de anodos cozidos›› ou para o 

estoque. Já os rejeitos são retirados da 

linha de produção para estocagem em 

baias próprias, e posteriormente são 

utilizados como rejeito verde. (AP-012, p. 

27). Var. FAC. Nota: Após esse cozimento, 

o anodo passa a se chamar de anodo cozido. 

 

fábrica de anodo verde   [Alumínio]. 

 

 s.f. Fábrica onde se faz a mistura de coque, 

piche e butt para se conformar o anodo 

verde. A fábrica de anodo verde (‹‹FAV››) 

por grupos de equipamentos que não são, 

com excessão do grupo de despoeiramento, 

diretamente dependentes entre si, isto 

significa que os outros grupos possuem 

autonomia. (AP-011, p. 171) Sin. anodo 

verde. Var. FAV.  

 

FAC   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. fábrica de anodo cozido. A 

inspeção da quarta seção à frente do 

manifold de exaustação nos possibilita 

prosseguir normalmente com o processo e, 

no caso da ‹‹FAC›› II, repararmos as 

câmaras que apresentam problemas. (AP-

021) Var. fábrica de anodo cozido.  

 

FAP   [Alumina]. 

 

 s.f. Do Inglês "Full Autogenous and 

Pebbles Mill". Moagem autógena seguida 

de moagem em moinho de seixos. (LV-015, 

p. 929). O aspecto mais favorável à opção 

FAB, em relação à «FAP» é portanto a 

regularidade da operação de moinhos de 

bolas, que pode assim corrigir eventuais 

flutuações de desempenho do circuito 

primário. (LV-006, p. 116) 

 

FAV   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. fábrica de anodo verde. As 

frações grosso, médio e fino são 

analisadas a cada turno na FAV ou 

laboratório para garantir a 

‹‹granulometria›› na faixa específica para 

cada fração. (AP-018). Var. fábrica de 

anodo verde.  

 

FDO   [Alumínio]. 

 

 s.m. Relação forno × dia × operação (Σ de 

dias de operação a partir do dia da partida 

até um dia antes do desligamento). (AP-

010, p. 345). O número de fornos por dia 

de operação («FDO») resultará numa 

quantidade x de metal líquido produzido.  

(AP-010, p. 345) 

 

fechamento   [Bauxita]. 

 

 s.m. Término das atividades de 

desativação de uma mina. A experiência 

com a desativação e o «fechamento» 

planejado de minas no Brasil  ainda é 

pequena. (LV-006, p. 198) 

 

fechamento de mina   [Bauxita]. 

 

 s.m. Atividades da empresa de mineração 

relacionadas ao encerramento da produção 

mineira e promoção da recuperação das 
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áreas degradadas e atenuação dos impactos 

causados pelas atividades de mineração. 

Diversos municípios têm forte dependência 

econômica e tributária da atividade 

mineira. Nesta situação, o «fechamento de 

mina» representa desemprego, forte 

redução da atividade econômica e queda 

substancial da arrecadação de impostos. 

(LV-006, p. 198) 

 

feldspato   [Bauxita]. 

 

 s.m. Minerais sílico-aluminosos com uma 

base de potássio, sódio e cálcio. (LV-005, 

p. 241). Os «feldspatos» nada mais são 

que silicatos duplos de alumina associados 

a silicatos de cálcio, potássio e sódio. (LV-

005, p. 241) 

 

feldspatoides   [Bauxita]. 

 

 s.m. Grupo de aluminossilicatos 

tridimensionais de potássio, sódio e cálcio, 

com quantidades subordinadas de outros 

elementos químicos. Semelhantes aos 

feldspatos, mas se diferenciam desses, 

quimicamente, pelo fato de apresentarem 

uma menor quantidade de sílica. (LV-012, 

p. 141). Há ainda um grupo de minerais 

quimicamente semelhantes aos feldspatos, 

denominados «feldspatoides», no entanto, 

se diferenciam dos feldspatos por 

conterem menor quantidade de sílica. (LV-

014, p. 416) 

 

filtração   [Alumina]. 

  

s.f. Operação de separação sólido-líquido, 

empregada nas usinas de processamento 

mineral, que se  caracteriza pela passagem 

de uma polpa através de um meio filtrante, 

de tal forma que haja retenção do sólido e 

a passagem do líquido. (LV-027, p. 152). 

Nas áreas 9 e 10, que trabalham juntas, 

acontecem a «filtração» e a calcinação do 

hidrato.  O produto vem da área 7 por 

meio de tubulações e vai para os tanques 

de estocagem. De lá, é enviado para os 

filtros de hidratos, onde passa por quatro 

etapas de lavagem. (DVD-009) 

Var. filtragem.  

 

filtragem   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. filtração. O processo de produção 

da se inicia pela dissolução da alumina em 

solução cáustica da alumina com 

aquecimento e sob pressão. As impurezas, 

que são insolúveis, são separadas por 

sedimentação e «filtragem». A seguir, o 

hidrato de alumina obtido é separado da 

solução por filtragem, voltando a solução 

ao circuito. (CA-005, p. 16) Var. filtração.  

 

filtrar   [Alumina]. 

 

 v. Separar mecanicamente as partículas 

sólidas de uma suspensão líquida com o 

auxílio de um leito poroso. (LV-007, p. 79). 

A lama a «filtrar» é bombeada sob pressão 

para o interior do tanque, o ar é expulso 

automaticamente e a operação tem início. 

(LV-007, p. 91) 

 

filtro de manga   [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo feito com tecido especial, 

com formato de uma manga alongada. 

Tem a função de filtrar o pó retirado pelo 

exaustor, impedindo que o mesmo se 

propague para o meio ambiente. (AP-028, 

p. 35). Coletar a escória grossa do tambor 

resfriador e escória fina do ‹‹filtro de 

manga››. (AP-028, p. 37) 
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filtro de pressão   [Alumina]. 

 

 s.m. Filtro usado tanto para remover o 

excesso de água da polpa (bauxita + água), 

processo conhecido como desaguamento, 

quanto para separar os resíduos de bauxita 

da solução cáustica com alta concentração 

de aluminato de sódio. Quando ocorre 

transbordamento da lama no DRA, a lama 

se impregna nos tecidos dos filtros de 

pressão, condição que além de 

comprometer a taxa de filtração força a 

troca não programada do jogo de tecidos. 

(SL-009, slide 5) Cf. desaguamento. 

 

  
 

filtro hiperbárico  [Alumina]. 

 

 s.m. Filtro a disco inserido dentro de uma 

câmara de pressão cilíndrico. (RT-011, p. 

13). Os «filtros Hiperbáricos» são 

utilizados para desaguar bauxita que 

chega da Mineração Bauxita Paragominas 

através de um mineroduto de 

aproximadamente 240 km de extensão na 

quantidade suficiente para alimentar 

quatro linhas de produção de licor rico. 

(SL-021, slide 4) Nota: Os filtros 

funcionam sob alta pressão, dentro deles 

existem várias telas, como se fossem fatias 

de um bolo. 

 

  
 

 

fino   [Alumina]. 

 

 s.m. Material ou minério constituído de 

partículas relativamente pequenas, em 

geral, de partículas passantes pela peneira 

padrão nº 200, de dimensões inferiores a 

0,074 mm. As grandes flutuações da 

capacidade do moinho, devido às 

variações nas características do minério 

na alimentação, foram também corrigidas 

empregando o método de porções 

selecionadas da mina, e evitando 

segregação de «finos» e grossos nas pilhas 

de estoque ou nos silos. (LV-016, p. 187) 

 

finos de alumina   [Alumínio]. 

 

 s.m. Alumina com uma granulometria 

muito fina. A presença de ‹‹finos de 

alumina›› e pó de fluoreto causam um 

grande prejuízo nas propriedades da 

alumina de fluir livremente . (AP-010, p. 

259) Nota: Este tipo de alumina não é 

ideal para o processo, pois sua solubilidade 

é mais difícil, vai para o fundo da cuba 

mais rápido, gerando lama. 

 

FISPQ   [Alumina], [Alumina], [Alumina]. 

 

 s.f. Ficha de informação de segurança de 

produto químico. Ficha de informação de 

segurança de produto químico em que 

ficam contidos procedimentos obrigatórios 

de transporte, armazenagem e manuseio de 

solventes, alvejantes, graxas e outros 

produtos de risco à sua segurança e ao 

meio ambiente. (DVD-018). Se for 

trabalhar com essas substâncias, consulte 

primeiro a «FISPQ», ela é sua grande 

aliada. (DVD-018) 

 

flange   [Alumina], [Alumina], [Alumina], 

[Alumina]. 

 

 s.m. Elemento que une dois componentes 

de um sistema de tubulações, permitindo 

ser desmontado sem operações destrutivas. 

Os flanges são montados em pares e 

geralmente unidos por parafusos, mantida 

a superfície de contato entre dois flanges 
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sob força de compressão, a fim de vedar a 

conexão. Os acidentes provocados por 

projeções ou vazamentos oriundos de 

«flanges» danificados podem ser 

minimizados como a utilização de 

Protetores de Flange. (SL-007, slide 9) 

Nota: Os flanges normalmente levam 

características geométricas e de resistência 

padronizadas por normas. Isto torna 

compatíveis e permite conectarem-se 

facilmente tubos e diversos tipos de 

equipamentos e válvulas, mesmo sendo de 

fabricantes distintos. 

 

  
 

flash tanque   [Alumina]. 

  

s.m. Ver. tanque flash. O sistema SDCD 

identificará quando o nível máximo do 

último «flash tanque» da bateria for 

atingido pela polpa e automaticamente 

acionará a unidade hidráulica para 

recriar a válvula, (...) (AP-002, p. 9) 

Var. tanque flash. Sin. tanque de expansão. 

 

flexível catódico   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento flexível que liga as 

barras catódicas ou barras coletoras ao 

barramento principal, com a finalidade de 

levar corrente elétrica para o outro forno. 

As barras catódicas ou coletoras 

chumbadas aos blocos tem por finalidade 

conduzir a corrente elétrica até os 

‹‹flexíveis catódicos›› e desta seguirá pelos 

barramentos até o forno seguinte. (AP-015, 

p. 211) 

 

flexível de partida   [Alumínio]. 

 

 s.m. Seção do barramento que é feita de 

lâmina de metal que pode ser facilmente 

curvada. Ele possibilita movimento 

vertical da superestrutura de anodo. Tem a 

função de manter, durante o pré-

aquecimento, a distribuição de corrente 

entre os anodos, compensar a dilatação da 

haste e compensar a queima do coque 

durante o pré-aquecimento. (AP-029, p. 9). 

Os ‹‹flexíveis de partida›› devem estar em 

condições ideais para serem acoplados ao 

forno, os "sargentos" devem estar dando 

perfeitas condições de aperto e cabos de 

aço em boas condições. (AP-010, p. 214) 

 

floculação  [Alumina]. 

 

 s.f. processo de agregação de partículas 

coloidais resultante da ação de um 

polímero de elevado peso molecular que, 

em geral, adsorve-se de forma simultânea 

na superfície de várias partículas. O 

agregado é denominado “floco”. (LV-015, 

p. 560). Quando as bombas de floculante 

entravam em manutenção ou quebravam, 

ficávamos impedidos de aumentar a vazão 

de tratamento de efluente da 82 C, devido 

a redução de floculante; Dessa forma não 

conseguíamos atingir a «floculação» 

desejada e assim o sólido suspenso não 

decantava. (SL-019, slide 3) 

 

floculante   [Alumina]. 

 

 s.m. Reagente químico usado na 

decantação da lama de bauxita. É 

responsável por fazer com que partículas 

sólidas suspensas na solução se agrupem 

em flocos e precipitem. (AD-004, p. 6). 

Quando as bombas de floculante entravam 

em manutenção ou quebravam, ficávamos 

impedidos de aumentar a vazão de 

tratamento de efluente da 82C, devido a 

redução de «floculante»; Dessa forma não 

conseguíamos atingir a floculação 

desejada e assim o sólido suspenso não 

decantava. (SL-003, slide 3) 

 

floculante sintético   [Alumina]. 

 

 s.m. Polímero solúvel em água e é usado 

para induzir a floculação de partículas do 

resíduo Bayer e tornar possível o processo 

de separação lama/licor utilizando-se a 
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técnica de espessamento. (SL-015, slide 

47). Na alunorte é utilizado o «floculante 

sintético» do tipo Poliacrilato e do tipo 

Hidroxamato. (SL-015, slide 45) 

 

flotação   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo físico-químico de superfície, 

usado na separação de minerais, que dá 

origem à formação de um agregado, 

partícula mineral e bolha de ar, que, em 

meio aquoso, flutua a forma de espuma. 

(LV-020, p. 557). As operações de 

britagem e moagem, etapas rotineiras da 

preparação de um minério  para 

«flotação», tem por objetivos a liberação 

dos minerais e a produção de partículas de 

tamanho adequado ao processo, através 

da fragmentação dos cristais que 

compõem a rocha. (LV-006, p. 138) 

 

flotação carreadora   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de flotação usado para 

recuperar partículas, ultrafinas, utilizando-

se minerais com granulometria grosseira 

previamente hidrofobizado. As partículas 

ultrafinas hidrofóbicas aderem às 

partículas grosseiras, que são carreadas 

pelas bolhas de ar e então flotadas. (LV-

015, p 464). Em uma das empresas da 

Engelhard, também utiliza-se a «flotação 

carreadora», onde se usa o ácido oléico 

como coletor, condicionado na presença 

de ativadores de cálcio em meio ácido. 

(LV-014, p. 242) Cf. flotação. 

 

flotação coletiva   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de flotação em que um grupo 

de minerais com características 

semelhantes são flotados em conjunto. 

(LV-015, p. 464). Estes reagentes 

competem com ácidos graxos nas mesmas 

aplicações. Podem flotar sulfetos, mas a 

sua eficiência é menor e o seu consumo 

maior que os dos xantatos. A sua grande 

vantagem reside no fato de que sua 

dessorção é mais fácil, o que pode vir a ser 

conveniente em «flotações coletivas». (LV-

015, p. 499) Cf. flotação. 

 

flotação direta   [Alumina]. 

 

 s.f. Tipo de flotação em que os minerais 

de interesse são flotados e separados nas 

espumas. Os minerais de ganga 

acompanham o fluxo da polpa mineral. 

(LV-015, p. 464). Esses impedimentos 

respondem pela ausência da «flotação 

direta» das bauxitas, com predominância 

de diásporo, na prática industrial. (AD-

005, p. 317) Cf. flotação. 

 

flotação em óleo   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de concentração mineral por 

flutuação na presença de bolhas de ar, água 

e óleo. As partículas finas aderem 

inicialmente às gotas de óleo dispersas na 

fase aquosa, e os agregados óleo/partículas 

são então coletados pelas bolhas de ar. 

(LV-012, p. 146). A «flotação em óleo» 

(bulk oil flotation) é o processo de 

separação de minerais utilizando as 

propriedade da interface água/óleo. (LV-

015, p. 468) 

 

flotação por espumas   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de flotação em que os 

minerais hidrofobizados dispersos, no 

meio aquoso, são coletados por bolhas de 

ar e arrastados à superfície, sendo 

removidos na camada de espumas por 

transbordo ou mecanicamente. (LV-015, p. 

464). A «flotação por espuma» é um 

exemplo de química de superfície aplicada, 

pelo qual minerais podem ser separados 

de outros minerais, dispersos em uma 

solução aquosa, (...) (LV-016, p. 339) 

Cf. flotação. 

 

flotação reversa   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de flotação em que os 

minerais de ganga são flotados e os 

minerais de interesse permanecem na 

polpa mineral. (LV-015, p. 464). Os 
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rejeitos ainda contêm bauxita, que pode 

ser separada por «flotação reversa» da 

sílica e depressão da bauxita. (AC-005, p. 

271) Cf. flotação. 

 

flotação seletiva   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de flotação em que uma 

única espécie mineral é flotada. A 

«flotação seletiva» condiciona cada sulfeto 

individualmente e o flota, para depois 

condicionar e flotar o subsequente. (LV-

016, p. 432) Cf. flotação. 

 

flue wall   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. câmara de combustão. Devido às 

condições em que os fornos de cozimento 

operam é necessário que se faça a troca 

das ‹‹flue walls›› quando estas não 

apresentam mais condições de operação. 

(AP-005, p. 37) Sin. câmara de combustão. 

 

fluidização  [Alumina]. 

 

 s.f. Processo pelo qual um fluxo de gases, 

passando através de um depósito ou 

camada de partículas finas, misturam-se às 

mesmas, arrastando-as e promovendo sua 

fluxão como líquido, bem como facilitando 

reações químicas no interior desta mistura. 

(LV-012, p. 146). Sabe-se que as 

condições de «fluidização» ideais são 

conseguidas quando as partículas são de 

tamanho mais ou menos uniforme, (...) 

(LV-008, p. 276) 

 

fluoreto de alumínio  [Alumínio]. 

 

 s.m. (AlF³) Substância composta por 

átomos de alumínio e flúor que ajuda a 

diminuir o ponto de fusão do banho 

eletrolítico, mantendo-o ácido. (AP-014, p. 

23). O ‹‹fluoreto de alumínio›› é altamente 

volátil, sendo então necessário renová-lo. 

(AP-005, p. 7) Var. AIF³.  Cf. fundente. 

Nota: É um aditivo fundente que melhora 

as condições operacionais dos fornos. O 

AlF3 baixa o ponto de fusão do banho e 

com isso pode-se operar com fornos a uma 

temperatura mais baixa, o que implica em 

maior eficiência. Ele também diminui a 

densidade do banho, isto significa melhoria 

na interface metal-banho, dificultando a 

oxidação e, portanto, aumentando a 

eficiência. (AP-014, p. 23) 

 

fluoreto de cálcio  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. fluorita. A adição de ‹‹fluoreto 

de cálcio›› diminui a temperatura de 

operação, isto é, reduz o ponto de fusão do 

eletrólito, entretanto, há o inconveniente 

de aumentar a densidade do banho. (AD-

005, p. 324) Var. CaF². Sin. fluorita. 

 

fluorita   [Alumínio]. 

 

 s.f. (CaF²) Substância composta por 

átomos de flúor e cálcio, com propriedades 

sólidas. Atua como fundente, baixando, 

com o fluoreto de alumínio, o ponto de 

fusão do banho. (AP-027, p. 36). A 

principal finalidade do uso de ‹‹fluorita›› 

no processo de redução de alumínio é 

reduzir o ponto de fusão do criolita. (AP-

005, p. 273) Sin. CaF², fluoreto de cálcio. 

Cf. criolita. Nota: A fluorita é fundente e 

fluxante muito utilizado na metalurgia e na 

siderúrgia. Além do uso como fundente, é 

matéria-prima para a produção de criolita 

sintética e de fluoretos, aplicados na 

produção do alumínio, via processo Hall – 

Héroult. Em decorrência da importância da 

criolita sintética para a indústria do 

alumínio, são observados os interesses das 

principais empresas produtoras de 

alumínio na mineração de fluorita. A 

vantagem da fluorita é ser inerte com os 

componentes do banho e também não se 

volatilizar, por isso tem uma estabilidade 

de ponto de fusão - 1,330º C. (AP-027, p. 

36) 

 

flutuado   [Bauxita]. 

 

 s.m. Material de densidade menor que a 

densidade de separação (produto leve). 

(LV-016, p. 301). O «flutuado» desliza 

pela face interna do vórtice e é 
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descarregado com parte do meio denso na 

extremidade inferior do cilindro. (LV-04, p. 

314) 

 

fluxante   [Alumínio]. 

 

 s.m. Substância que promove a formação 

de escória para remoção de impurezas e a 

diminuição da viscosidade nos processos 

pirometalúrgico. (LV-016, p. 721). A 

calcinação promove a redução da área 

superficial, através da destruição da 

estrutura fina, formando aglomerados de 

partículas, principalmente se há uso do 

«fluxante» carbonato de sódio (Na²CO³), 

(...) (LV-014, p. 404) 

 

fogo  [Alumínio]. 

 

 s.m. Área entre o ventilador e o manifold 

de exaustão de um forno de cozimento de 

anodo, que compreende toda a área de pré-

aquecimento, fogo forçado, resfriamento 

forçado, resfriamento natural. Foi 

realizada uma comparação entre os dados 

de processo de cozimento após termos 

colocado mais uma VC em cada ‹‹fogo››.  

(AP-021) Nota: Dentro do "fogo" ficam 3 

seções pré-aquecendo, 4 seções com 

aquecimento forçado, 5 seções em 

resfriamento e 1 seção desenfornando. 

 

fogo de pico   [Alumínio]. 

 

 s.m. Etapa em que os queimadores matêm, 

através de seus reguladores, uma 

temperatura constante nas paredes das 

câmaras de combustão do forno de 

cozimento de anodo, permitindo a 

homogeneidade da temperatura dos anodos 

em cerca de 1.100º C. (AP-024). A 

duração deste período de ‹‹fogo de pico›› 

é calculada para que o cozimento nos 

fossos seja homogênea. (AP-024) 

 

fogo forçado   [Alumínio]. 

 

 s.m. Região no forno de cozimento de 

anodo em que ocorre a mistura de 

combustível (BPF) com o oxigênio para a 

queima perfeita. (AP-005, p. 44). Durante 

o processo de pré-aquecimento os voláteis 

do piche são queimados no interior das 

câmaras de combustão, logo a queima 

desses voláteis irá ser uma fonte de 

energia; outra fonte é o BPF queimado 

durante a fase de ‹‹fogo forçado››. (AP-

005, p. 37) 

 

formulário de distribuição da diferença 

de potencial nas cunhas   [Alumínio]. 

 

 s.m. Formulário no qual se registram os 

dados referentes às medidas de distribuição 

da diferença de potencial nas cunhas. (AP-

004). O preenchimento do ‹‹formulário de 

distribuição da diferença de potencial nas 

cunhas›› é de responsabilidade do 

operador de redução. (AP-004) 

 

formulário de distribuição de corrente  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Registro de qualidade dos dados 

referentes as medidas de distribuição de 

corrente da tarefa de pré-aquecimento de 

fornos. (AP-004). O preenchimento do 

‹‹formulário de distribuição de corrente›› 

é de responsabilidade do operador de 

redução, responsável pelas medidas. (AP-

004) 

 

forno calcinador  [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo de aquecimento, tal como 

um forno de chaminé vertical, que eleva a 

temperatura (mas não ao ponto de fundição) 

de uma substância para lhe extrair os 

hidratos. O hidrato que sai dos filtros são 

encaminhados para os ‹‹fornos 

calcinadores››, onde perde a água de sua 

composição, passando a receber o nome 

de alumina calcinada. (AP-027) 

Sin. calcinador. Cf. calcinar. 

 

forno de cozimento  [Alumínio]. 

 

 s.m. Construção retangular de grande 

porte, com cerca de 100 x 20 x 5 m e 300 

toneladas de material refratário, moldado 
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em mais de 100 peças diferentes, para o 

cozimento de grande quantidade de anodos. 

(AP-005, p. 7). Devido às condições em 

que os ‹‹fornos de cozimento›› operam é 

necessário que se faça a troca das flue 

walls quando estas não apresentam mais 

condições de operação. (AP-009, p. 191) 

Nota: O forno é composto de uma série de 

seções dispostas lado a lado em dois 

conjuntos paralelos e com suas 

extremidades interligadas, cada seção é 

constituída de uma série de câmaras de 

combustão (7), poços de queima entre elas 

(6), formando um conjunto de 13 

corredores. (AP-005, p. 7) 

 

forno de espera   [Alumínio]. 

 

 s.m. Forno elétrico que tem como 

finalidade receber e manter o alumínio em 

estado líquido. Na unidade de fundição, o 

metal é mantido líquido em ‹‹fornos de 

espera››, nos quais é tratado. A seguir é 

vazado a uma temperatura da ordem de 

740º C. (AP-026) 

 

  
 

forno de indução  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Forno utilizado para produzir ferro 

fundido usado no chumbamento dos pinos 

dos anodos. O metal líquido é produzido 

de anéis reciclados, nos ‹‹fornos de 

indução››, e chega à estação de 

chumbamento na forma líquida. (RT-016) 

 

forno de ponta   [Alumínio]. 

 

 s.m. Forno situado no final de uma linha 

de fornos no sentido da corrente elétrica. O 

trabalho "Modificação dos barramentos 

dos ‹‹fornos de ponta›› da Redução 1 da 

Albras" foi considerado o melhor do 

evento na categoria "Redução". (RT-016) 

Cf. linha de fornos. Nota: Uma linha de 

fornos é composta de 60 fornos, o último 

forno é chamado de forno de ponta. É um 

forno que sofre maior impacto dos efeitos 

eletromagnéticos, pois não há depois dele 

outro forno para compensá-lo 

magneticamente. 

 

forno de redução   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cuba eletrolítica. O ‹‹forno de 

redução›› é um sistema complexo de 

condutores (barramento anódico, hastes, 

lastro de metal, barras coletoras, 

barramento catódico, etc.) interagindo 

para produzir campos magnéticos de 

forças e direções variadas. (AP-009, p. 

139) Sin. cuba eletrolítica. 

 

forno elétrico  [Alumínio]. 

 

 s.f. Forno metalúrgico no qual o calor é 

fornecido pela eletricidade. (LV-004, p. 

31). Nota: Os principais modos de 

funcionamento do forno elétrico são o 

aquecimento por arco elétrico direto ou 

submerso. 

 

forno eletrolítico   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cuba eletrolítica. Essas são as 

diversas etapas de confecção e de 

revestimento de um ‹‹forno eletrolítico›› 

para produção de alumínio. (AP-009) 

Sin. cuba eletrolítica. 

 

forno partido   [Alumínio]. 

 

 s.m. Forno de redução colocado em 

operação. Notificar ao gerente operacional 

do turno sobre o ‹‹forno partido››. (DT-

003) Cf. partida. 

 

forno point feed  [Alumínio]. 

 

 s.m. Forno de alimentação automática via 

computador. Possui três pontos de 

alimentação que despejam alumina, em 

quantidade determinada, no forno de 

acordo com a necessidade de alimentação. 
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[...] por recuperar quase que totalmente as 

emissões de HF, permite o uso de alumina 

de baixa calcinação (sandy) para ‹‹fornos 

point feed››. (AP-010, p. 258) 

 

forno pre-bake  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cuba pré-cozida. É mais difícil 

fazer esta determinação em ‹‹fornos pre-

bakes›› comparando-se com fornos 

södeberg pois há ferro fundido nos pinos 

dos anodos também. (AP-010, p. 312) 

Sin. cuba pré-cozida. 

 

forno Söderberg   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cuba söderberg. É mais difícil 

fazer esta determinação em fornos pre-

bakes comparando-se com  ‹‹fornos 

södeberg›› pois há ferro fundido nos pinos 

dos anodos também. (AP-010, p. 312) 

Sin. cuba söderberg. 

 

fração pesada  [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. afundado. A entrada de meio 

denso e a saída da «fração pesada» são 

em forma de voluta. Essa forma de entrada 

de alimentação produz menos turbulência 

do que a tangencial usada no DWP. (LV-

016, p. 292) Sin. afundado. 

 

fragmentação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. cominuição. O processamento do 

minério iniciava-se pela «fragmentação» 

ou cominuição (britagem, moagem) a qual 

era seguida de separação por tamanhos 

com apoio em peneiras vibratórias para 

obtenção do produto granulado grosseiro, 

(...) (LV-030, p. 123) Sin. cominuição. 

 

frente de avanço   [Bauxita]. 

 

 s.m. Método em que a máquina 

escavadeira progride à medida que extrai o 

material ao longo da frente de desmonte.  

(LV-004, p. 45). Parâmetros técnicos e 

operacionais para o desenvolvimento da 

lavra: escala de produção, equipamentos e 

seus ciclos de produção, altura e número 

de bancadas, quantidade de «frentes de 

avanço», inclinação de taludes, distâncias 

de transportes, formação de pilhas e razão 

de produção dos diferentes minérios  para 

blendagem. (LV-014, p. 592) 

 

frente de lavra   [Bauxita]. 

 

 s.f. Mina aberta, em atividade ou não, bem 

como as projeções futuras de abertura ou 

avanço de mina, dentro do prazo de 4 anos. 

Nas estradas de acesso da «frente de 

lavra» para a planta de beneficiamento 

será feita a manutenção sistemática, 

utilizando uma motoniveladora e na época 

da seca. (RT-013, p. 4.10) 

 

frequência de pulsação   [Alumínio]. 

 

 s.f. Tempo entre uma pulsação e outra nos 

filtros de manga. (LV-010, p. 365). Caso 

necessite de aumento de vazão no sistema, 

pode-se aumentar a velocidade do 

ventilador, alterando a relação de ar/pano 

e aumentando a ‹‹freqüência de pulsação››, 

através de simples ajuste na regulagem do 

programador eletrônico. (LV-010, p. 365) 

Cf. filtro de manga. Nota: São conhecidos 

como Pulse-Jet e efetuam a limpeza das 

mangas por meio de pulsos de ar 

comprimido a 7 kg/cm². São equipados 

com programador eletrônico responsável 

pelo controle de limpeza das mangas, 

possuindo regulagem para a freqüência dos 

batimentos (1 a 60 segundos) e a duração 

do pulso de ar (1/20 a 1 segundo). Este 

controlador energiza periodicamente 

fileiras de válvulas solenóides, permitindo 

assim a passagem de jato de ar 

comprimido no interior das mangas. (LV-

010, p. 365) 

 

fundente   [Alumínio]. 

 

 s.m. Material qualquer que diminui o 

ponto de fusão de um elemento qualquer. 

Entre os sais fundentes mais usados na 

indústria de produção alumínio estão o 

fluoreto de alumínio e a criolita, principal 
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substância que compõe o banho eletrolítico. 

A criolita não é consumida no processo de 

redução, pois é apenas um ‹‹fundente››, 

mas há perdas que tem que ser 

compensadas. (AP-005, p. 13) Nota: A 

criolita tem um ponto de fusão de mais ou 

menos 1.010º C, e quando se adiciona o 

fluoreto de alumínio baixa para mais ou 

menos 960º C. 

 

fundição    

 

s.f. 1. Unidade de conformação e 

solidificação para a formação do lingote 

que tem como finalidade receber o metal 

em fusão provenientes das cubas 

eletrolíticas e transformá-lo em lingote de 

22,5 kg. (AP-013) 2. Processo metalúrgico 

que consiste em obter alumínio sólido a 

partir de alumínio em estado líquido, 

mediante solidificação em um molde. (AP-

016). A ‹‹fundição›› conta com 8 fornos 

elétricos de 50 toneladas e 4 máquinas de 

lingotamento. (AP-025) Sin. unidade de 

fundição. Nota: O termo é usado em dois 

sentidos na ALBRAS, para se referir ao 

processo de solidificação do alumínio 

líquido em lingote, e para se referir a área 

onde esse processo é realizado. 

furo de corrida  [Alumínio]. 

 

 s.m. Abertura no forno de redução onde se 

introduz o sifão do cadinho para se fazer a 

corrida do metal. Não se posicionar em 

frente ao ‹‹furo de corrida››, protegendo o 

corpo atrás das tampas, evitando assim a 

projeção do banho/metal (queimadura). 

(AP-004) Nota: Há dois furos de corrida 

por forno, um de cada lado. Usa-se apenas 

um furo por vez durante certo tempo, mas 

com o passar do tempo usa-se o outro furo. 

 

  
 

f.e.m   [Alumínio]. 

 

 s.f. Força eletromotriz. O sinal da ‹‹f.e.m›› 

gerado pelo gradiente de temperatura (∆T) 

existente entre as juntas quente e fria. (AP-

018) 

 

 

G  -  g 
 

 

GA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Gerente de área. O gerente 

operacional deve informar o GD e ‹‹GA›› 

sobre a ocorrência. (AP-033) 

 

gabarito de ajuste  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ferramenta confeccionada em ferro 

maciço em forma de 'U' com alças nas suas 

extremidades. Tem a função de proteger a 

alça da cunha contra impacto de golpes de 

marreta. (AP-030, p.7). (AP-014, p. 12). 

Caso a perda de voltagem seja maior que 

50 mv, melhorar o contato das cunhas, 

colocando o ‹‹gabarito de ajuste›› sobre a 

alça da cunha e dando pequenos golpes de 

marreta sobre o mesmo. (AP-030, p. 12) 

 

ganga   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. mineral de ganga. Esses minerais 

valiosos, aproveitados com bens úteis, são 

chamados de minerais-minério. O mineral 

ou conjunto de minerais não aproveitados 

de um minério é denominado «ganga». 

(DT-005, p. 36) Var. mineral de ganga.  
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GAP   [Bauxita]. 

 

 s.m. Área a ser reflorestada, ou seja, a 

diferença entre o desmatamento e o 

reflorestamento. (CA-007, p. 17). O 

«GAP» teve uma redução de 26,4 hectares 

em 2001 se comparado ao ano de 2000. 

Esse resultado ocorreu porque 196,9 

hectares, do total de 415,1 hectares 

desmatados, estão localizados em áreas de 

operação permanente, (...) (RT-021, p. 24) 

 

gap   [Alumínio]. 

 

 s.m. Espaço entre dois contatos elétricos. 

Fenda em um circuito magnético fechado, 

contendo apenas ar ou preenchido com 

material não magnético. Para cubas que 

usam o sistema de chumbamento com ferro 

fundido, sujeitos a temperatura acima de 

725º C tendem a apresentar ‹‹gap›› entre 

barra/bloco maior que 0,25 mm. (AP-009, 

p. 212) 

 

garfo de medição de tensão   [Alumínio]. 

 

 s.m. Haste comprida com dois pontos na 

ponta, um positivo e outro negativo que 

são conectados por dois fios a um 

multímetro. Há dois tipos, um menor, 

também chamado de capetinha, que serve 

para medir a passagem de corrente nos 

anodos. Um maior que tem a função de 

medir o diferencial de potencial entre dois 

pontos nos barramentos maiores. Medir a 

distribuição de corrente dos anodos, 

usando o ‹‹garfo de medição de tensão›› 

padrão. (AP-010, p. 227) 

 

gás liquefeito de petróleo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Mistura de hidrocarbonetos leves, 

gasosos, predominantemente propano e 

butano. São armazenados no estado líquido 

em botijões ou cilindros, através da 

elevação moderada da pressão ou da 

redução da temperatura. Também 

conhecido como gás engarrafado, gás 

envasilhado ou gás de cozinha. (AP-009, p. 

213). Esses fornos podem operar com 

diversos combustíveis líquidos, gás 

liquefeito de petróleo (GLP) e gás natural. 

(AP-009, p. 213) 

 

gás sujo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Gases gerados a partir da oxidação 

dos anodos na eletrólise da alumina, da 

volatização do banho fundente e de 

material particulado arrastado. (AP-031, p. 

362). Em adição, partículas no interior do 

meio de filtragem serão soltas pelo curto, 

porém forte, fluxo de ar reverso e expulsas 

para o ‹‹lado do gás sujo››. (AP-031, p. 

362) 

 

GCA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Do inglês 'Gas Calcined Anthracite'.  

Antracito calcinado a gás com 

aquecimento indireto, com temperatura em 

torno de 1000º C. (AP-009, p. 203). Testes 

laboratoriais indicam que o ECA é mais 

resistente a ataques de sódio que o 

‹‹GCA››. (AP-009, p. 203) Cf. antracito; 

ECA. 

 

GD   [Alumínio], [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Gerente de Divisão. Profissional 

responsável por gerenciar as áreas 

operacionais. (AP-033). Gerente 

operacional informar ‹‹GD›› e GA sobre a 

ocorrência. (AP-033) 

 

Geologia ambiental   [Bauxita]. 

 

 s.f. Estudo da geologia aplicada ao meio 

ambiente, buscando investigar os 

problemas geológicos decorrentes da 

relação entre o homem e a superfície 

terrestre. (LV-006, p. 35). A «geologia 

ambiental» interage com outras áreas do 

conhecimento, como a geografia, a 

biologia, a geomorfologia, a agronomia, a 

química, a medicina, dentre outras, para 

estabelecer e definir os relacionamentos 
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entre os diversos meios que interagem os 

sistemas da paisagem. (LV-006, p. 35) 

 

Geomecânica   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ciência que abrange o estudo do 

comportamento mecânico dos diversos 

materiais presentes na Terra, como rochas 

e solos. Desenvolvimento de Sistemas de 

monitoramento e controle online de 

propriedades geometalúrgicas e 

«geomecânicas», baseados na tecnologia 

GPS, auxiliando diretamente o 

planejamento de lavra e o controle efetivo 

das operações. Essa tendência mundial 

precisa ser inserida nas minas de grande e 

médio porte do Brasil, pois se trata de 

tecnologia que busca otimizar as 

operações de lavra. (LV-006, p. 96) 

 

Geomorfologia   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ciência que estuda o relevo da 

superfície terrestre, sua classificação, 

descrição, natureza, origem e evolução, 

incluindo a análise dos processos 

formadores da paisagem. Pode ainda ser 

inserido o estudo das feições submarinas. 

(LV-012, p. 161). O termo é topográfico e 

utilizado muita vezes em «geomorfologia». 

Quando seguido de um qualitativo, 

adquire uma conotação genética, tal como 

talude estrutural, talude de erosão, talude 

de acumulação etc. (LV-012, p. 291) 

 

gerente operacional   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Pessoa responsável pelos operários 

que estão trabalhando no turno e pela 

operação da sala de fornos em seu turno de 

trabalho. Ele gerencia pessoas e tarefas. 

Notificar ao ‹‹gerente operacional›› do 

turno sobre o forno partido. (DT-003). 

Var. GO.  

 

gibbsita   [Bauxita]. 

 

 s.f. Óxido de alumínio comum no solo, 

originário tanto de minerais primários 

como de secundários. Trata-se de um 

mineral praticamente insolúvel e 

importante agregador do solo, favorecendo 

a estrutura do tipo granular. Ocorre 

predominantemente na fração argila. O 

minério de bauxita era composto, 

predominantemente, por «gibbsita», 

hematita e caulinita, continha cerca de 45% 

das partículas, tem tamanho inferior a 

38μm. (AC-007, p. 329) 

 

gipsita   [Bauxita]. 

 

 s.f. Mineral que cristaliza no sistema 

moniclínico, classe prismática, dureza 

muito baixa, 2 na escala de Mohs, podendo 

ser riscado com a unha, transparente a 

translúcido e composição CaSO4²H²O. 

Reduzido a pó fino, pode ser usado como 

corretivo do solo, embora seja menos 

solúvel do que o gesso. (LV-012, p. 162). 

Apesar dos dados sobre as reservas de 

outros países serem incertos, calcula-se 

que as reservas brasileiras de «gipsita» 

apresentam o quinto maior volume do 

mundo, depois de Irã, China, Canadá e 

México. (CA-004, p. 52) 

 

GO   [Alumínio], [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. gerente operacional. Se a 

instabilidade é relativamente pequena e é 

a primeira ocorrência, então o ‹‹GO›› ou 

TP localizam com certa facilidade o anodo 

problemático. (AP-037, p. 307) 

Var. gerente operacional.  

 

grafita   [Bauxita]. 

 

 s.f. Mineral que apresenta a mesma 

composição do diamante, isto é, C, 

diferindo profundamente em virtude de 

cristalizar no sistema Hexagonal, classe 

Bipiramidal - dihexagonal, mostrar dureza 

muito baixa, brilho metálico, cor entre o 

negro e o cinzento do aço, sendo untosa ao 

tato. (LV-012, p. 164). São inúmeros e 

diversificados os minerais concentrados 

por flotação. Um exemplo bastante simples 



245 

 

corresponde ao mineral «grafita» de sua 

ganga silicatada. A grafita, mineral 

naturalmente untuoso ao tato e mão 

molhável (hidrofóbico) adere 

preferencialmente em bolhas de ar 

ascendentes. (LV-030, p. 66) 

 

grampo de fixação de anodo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. grampo 'j'. O aperto dos 

grampos de fixação de anodo é feito por 

quatro homens. (AP-010, p. 229) 

Sin. grampo 'j'. 

 

grampo 'J'   [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo em forma de ´J` que tem 

a função de fixar e fazer o contato da haste 

do anodo com a viga anódica, melhorando 

o contato haste e viga. Isto provoca uma 

sobrecarga de corrente neste anodo, 

provocando curto-circuito entre a haste do 

anodo e a viga anódica danificando ambos, 

prejudicando o contato haste-viga, 

aumentando com isso a perda de energia, 

bem como pode danificar o ‹‹grampo 'J'››. 

(AP-006, p. 19) Sin. grampo de fixação de 

anodo. 

 

  
 

granalha   [Alumínio]. 

 s.m. Material granulado de aço usado no 

jateamento do butt com o objetivo de 

limpá-lo. Deve-se ter cuidado no 

chumbamento para não haver pedaços de 

‹‹granalha›› (proveniente do jateamento) e 

de banho nas amostas. (AP-005, p. 62) 

 

 

 

 

granel   [Bauxita]. 

 

 s.m. Carga homogênea, sem 

acondicionamento específico, 

apresentando-se geralmente, sob a forma 

de sólidos, líquidos e gaseificados. 

Compreendem as cargas não 

acondicionadas, portanto sem invólucro / 

embalagem. O transporte de «granéis» 

sólidos nessa região sempre esteve 

associado a projetos integrados de 

mineração e beneficiamento. A estrada de 

ferro da Mineração Rio do Norte, com 

uma extensão de 30 km, foi construída 

para viabilizar a exploração das jazidas de 

bauxita às margens do rio Trombetas. 

(DT-011, p. 31) 

 

graneleiro   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. caminhão graneleiro. Ao término 

do abastecimento, o graneleiro deve ser 

posicionado sob o silo de alumina 

secundária para receber a alumina já 

processada. (AP-010, p. 361) 

Var. caminhão graneleiro.  

 

granulometria  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Método de análise que visa a 

classificar as partículas de uma amostra 

pelos respectivos tamanhos e a medir as 

frações correspondentes a cada tamanho; 

análise granulométrica. As frações grosso, 

médio e fino são analisadas a cada turno 

na FAV ou laboratório para garantir a 

‹‹granulometria›› na faixa específica para 

cada fração. (AP-018) 

 

guindaste de parede   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento eletro-mecânico 

constituído de uma viga de aço presa a 

parede do prédio onde está acoplado a uma 

talha elétrica. Tem a função de transportar 

cargas pesadas dentro das Reduções. (AP-

027, p. 42). Característica básica dos 

‹‹guindastes de parede›› é a de serem 

equipamentos para o manuseio de 
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materiais individuais que podem ser 

instalados de forma individual e visam 

atender locais de trabalho específicos. 

(AP-027, p. 42) 

  
 

 

 

H  -  h 

 

 

haste   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. haste metálica. Os sólidos com 

tamanho adequado são misturados ao 

piche e formam a pasta anódica, que é 

compactada e então cozida em óleo a 1200° 

C por cerca de 15 dias. Finalmente os 

blocos recebem «hastes» condutoras no 

processo chamado de chumbamento. (TI-

001, p. 26) Var. haste metálica.  

 

 
 

haste inox   [Alumínio]. 

 

 s.f. Sonda feita em aço inox que tem a 

função de fazer a medida de metal e banho 

de maneira indireta dentro do forno de 

redução. É composta de duas partes: uma 

fica pendurada no suporte da estrutura do 

forno e a outro parte é substituída em 

função do desgaste. (AP-014, p. 17). A 

medida da altura de metal e de da altura 

do banho é feita com a ‹‹haste inox››. (AP-

014, p. 17) Sin. medidor de altura de metal 

e de banho. 

 

haste metálica  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Barra de metal que suporta o anodo e 

conduz corrente elétrica entre o anodo e a 

viga anódico. Antes de ser instalada na 

cuba, cada anodo recebe uma ‹‹haste 

metálica›› que ficará conectada ao 

barramento após instalação. (AP-016) 

Var. haste.  

 

 
 

head wall   [Alumínio]. 

 

 s.f. Paredes transversais dos fornos de 

cozimento feitas de tijolos refratários que 

separam duas seções. Tem a função de 

fazer a contenção na saída de um fosso ou 
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aqueduto. Todos os orifícios das câmaras 

devem permanecer destampadas bem como 

as ‹‹head walls›› também. (AP-029, p. 195) 

 

heterogeneidade de constituição  

 [Bauxita]. 

 

 s.f. Propriedade intrínseca e inalterável do 

lote de material. Os seus elementos 

constitutivos (fragmentos que o compõem) 

não são idênticos entre si. Assim, a 

homogeneização ou a segregação não 

produzem modificações no material. (LV-

016, p. 22). Ea4 = erro fundamental, 

resultante da «heterogeneidade de 

constituição» do material. Depende 

fundamentalmente da massa da amostra e, 

em menor instância, do material 

amostrado. (LV-016, p. 21) Cf. lote. 

 

heterogeneidade de distribuição  

 [Bauxita]. 

 

 s.f. Propriedade relacionada com a forma 

pela qual se distribuem os fragmentos ao 

longo de todo o lote de material. Ao se 

tomar em volumes correntes de material de 

diferentes pontos do lote, não é encontrada 

uma composição média constante. (LV-

016, p. 22). A homogeneização, do lote, 

mediante manuseio adequado, tende a 

diminuir a «heterogeneidade de 

distribuição». (LV-016, p. 22) 

 

HF   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. ácido fluorídrico. Por recuperar 

quase que totalmente as emissões de 

‹‹HF››, permite o uso de alumina de baixa 

‹‹calcinação›› sandy para fornos point 

feed. (AP-010, p. 258). Sin. ácido 

fluorídrico. 

 

hidrato de alumina   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. alumina hidratada. A alumina é 

obtida através do processo Bayer, que se 

baseia nas diferenças de solubilidade dos 

‹‹hidratos de alumina›› nas soluções de 

soda cáustica. (AP-005, p. 3) Var. alumina 

tri-hidratada; alumina hidratada.  

 

hidrociclone classificador   [Alumina]. 

 

 s.m. Aparelho que se caracteriza por usar 

o efeito de centrifugação com principal 

agente de classificação de partículas 

minerais. É constituído basicamente por 

uma parte cilíndrica e uma cônica e possui 

três orifícios, um para a entrada da polpa 

chamado injetor (inlet) e outros dois 

orifícios para a saída, apex e vortex. (LV-

027, p. 78). «Hidrociclone classificador» é 

um hidrociclone utilizado para separação 

de partículas em função do tamanho. (p. 

170) 

 

hidrofobicidade   [Bauxita]. 

 

 s.f. Propriedade apresentada por um 

mineral cuja superfície é essencialmente 

não-polar, mostrando portanto maior 

afinidade com o ar do que com a água. 

Partículas hidrofóbicas absorvem menos 

água. (LV-012, p. 170). A propriedade de 

determinadas espécies minerais 

capturarem bolhas de ar no seio da polpa 

é designada por «hidrofobicidade», e 

exprime a tendência dessa espécie mineral 

ter maior afinidade pela fase gasosa que 

pela fase líquida. (LV-016, p. 411) 

 

hidrometalurgia  [Bauxita]. 

 

 s.f. Processo de extração de metais nos 

quais a principal etapa se separação metal-

ganga envolve reações de dissolução no 

mineral-minério em meio aquoso. (LV-006, 

p. 154). As aplicações da 

«hidrometalurgia» incluem a produção de 

alumina, uranio, zinco, níquel, cobre, 

titânio, terras-raras, dentre outros. (LV-

006, p. 154) 

 

hidrosseparador   [Bauxita]. 

 

 s.m. Aparelho de deslamagem cujo 

princípio de funcionamento é a elutriação. 

O minério, na forma de polpa aquosa, é 
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submetido a uma corrente de fluido 

ascendente, cuja velocidade permite a 

permanência das lamas em suspensão e sua 

subsequente separação (transbordamento). 

O material deslamado é sedimentado, 

sendo então removido, através de 

bombeamento ou outros processos. (LV-

012, p. 171). Em um «hidrosseparador» 

faz-se a separação do material retido na 

peneira, obtendo-se uma fração pesada, 

contendo os componentes metálicos, uma 

fração intermediária composta de 

borracha e PVC, (...) (LV-016, p. 713) 

 

hidróxido de alumínio   [Bauxita], 

[Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. bauxita. Apesar de ser 

freqüentemente descrita como o minério de 

alumínio, a bauxita não é uma espécie 

mineral propriamente dita mas um 

material heterogêneo formado de uma 

mistura de ‹‹hidróxidos de alumínio›› 

hidratados ( [AlOx(OH)3-2x], 0 < x < 1) 

contendo impurezas. (AC-001, p. 490) 

Sin. bauxita. 

 

homogeneização  [Bauxita]. 

 

 s.f. Mistura de material com vistas a um 

valor de determinada propriedade, por 

exemplo, granulometria ou teor. A pasta 

moída e com a granulometria ideal para 

início da digestão é estocada em tanques 

específicos, nos quais permanecem em 

«homogeneização» pela ação de bombas 

recirculantes e pás rotativas. (AD-004, p. 

6) 

 

horizonte   [Bauxita]. 

 

 s.f. Seção à superfície ou paralela a esta, 

de constituição mineral ou orgânica, 

resultante da atuação de processos 

pedogenéticos. (LV-012, p. 173). No 

«horizonte» bauxítico e/ou fosfático, que é 

o que melhor caracteriza as Coberturas 

Lateríticas Maturas, a constituição 

mineralógica é basicamente de hidróxido 

(bauxita) e/ou de fosfatos de alumínio, 

sendo comuns estruturas singenéticas, do 

tipo esferolítica (oólitos e pisólitos), 

maciça, terrosa, cavernosa, colunar e 

vermicular. (CA-12, p. 211) 

 

  
 

HTM   [Alumínio]. 

 

 s.m. Sistema de fluído térmico responsável 

pela manutenção da temperatura nos 

equipamentos do forno de cozimento, (pré-

aquecedor-misturador); aquecedor elétrico. 

(AP-023). O aquecimento é feito por 

circulação forçada do fluido térmico 

‹‹HTM››; a temperatura na entrada do 

pré-aquecedor fica em torno de 256º C. 

(AP-005, p. 26) 

 

 

I  -  i 
 

identificação de pilhas   [Alumínio]. 

  

s.m. Ato de identificar uma pilha de 

lingotes pela qualidade, peso e função, 

utilizando o pincel atômico ou lápis estaca 

e punção metálico. (AP-028, p. 20). Na 

‹‹identificação de pilhas››, na face frontal 

do lingote, constam mês, nº do lote, peso 

do lingote e na extremidade direita o nº do 

lingote puncionado. (AP-028, p. 20) 
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impacto ambiental   [Alumínio]. 

 

 s.m. Modificação qualquer do meio 

ambiente, benéfica ou adversa, que resulte, 

no todo ou em parte, das atividades, 

produtos ou serviços de uma organização. 

(RT-020, p. 194). Um aspecto ambiental 

significativo é aquele que tem ou pode ter 

um ‹‹impacto ambiental›› significativo. 

(AP-035) 

 

incremento  [Bauxita]. 

 

 s.m. Quantidade modular de material 

retirada do todo que se deseja amostrar, 

para a composição de uma amostra. (LV-

016, p. 20). A tomada de «incrementos» do 

mínério em fluxo é realizada em intervalos 

iguais de tempo, quando a vazão e o(s) 

parâmetro(s) de interesse do minério são 

constantes. (LV-015, p. 35) 

 

índice de abrasão   [Alumina]. 

 

 s.m. Parâmetro que expressa o poder de 

abrasão de um material, geralmente 

proporcional à percentagem de silícia livre 

contida. (LV-005, p. 230). O «índice de 

abrasão» pode ser utilizado para avaliar o 

desgaste dos revestimentos dos 

equipamentos nos circuitos de britagem e 

moagem. (LV-020, 197) 

 

índice de atrito   [Alumínio]. 

 

 s.m. Propriedade que mede a facilidade, 

ou não, de quebra dos grãos de alumina. 

Quanto maior o índice de atrito mais frágil 

é a alumina. (AP-010, p. 254). Mostramos 

os gráficos de dois períodos onde houve 

elevação do ‹‹índice de atrito›› e aumento 

da fração fina (-325 mesh) na alumina 

fluoretada. (AP-010, p. 254) 

 

insolúvel em quinolina (IQ)   [Alumínio]. 

 

 s.m. Análise feita no piche que determina 

sua solubilidade quando mergulhado em 

quinolina. O ‹‹insolúvel em quinolina›› 

influencia o desempenho do piche como 

ligante e se apresenta sempre em 3 formas 

(tipos): partículas de arraste, IQ primário 

e IQ secundário. (AP-009, p. 174) 

 

inspeção preditiva   [Alumina]. 

 

 s.f. Inspeção que indica as condições reais 

de funcionamento das máquinas com base 

em dados que informam o seu desgaste ou 

processo de degradação. Trata-se de um 

processo que prediz o tempo de vida útil 

dos componentes das máquinas e 

equipamentos e as condições para que esse 

tempo de vida seja bem aproveitado. Sem a 

«inspeção preditiva», todos os problemas 

dos equipamentos só seriam detectados 

após a quebra do equipamento, o que traz 

grande prejuízo pra empresa. (DVD-015) 

 

instrumentação de auscultação  

 [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de observação, detecção e 

caracterização do desempenho e tendência 

de comportamento de uma barragem e suas 

estruturas auxiliares. (DT-004, p. 14). A 

«instrumentação de auscultação» 

instalada em barragens  de contenção de 

rejeitos da mineração, desde as primeiras 

fases de construção, através dos dados 

coletados em campo, permite a verificação 

das especificações técnicas e critérios de 

projeto idealizados na concepção do 

projeto executivo da barragem. (DT-004, p. 

16) 
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intemperismo   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ação da água, plantas, temperatura, 

microrganismos, vento, entre outros, no 

processo de desagregação física e 

modificação química dos materiais 

expostos à superfície terrestre. De modo 

geral, o intemperismo leva à diminuição da 

fertilidade dos solos através da perda de 

nutrientes. Por outro lado, o intemperismo 

melhora as propriedades físicas do solo. 

Também conhecido como meteorização. 

Entende-se por minério de alumínio ou 

bauxita como uma mistura de óxidos de 

alumínio formada por «intemperismo» 

sobre rochas aluminosas, a partir da 

lixiviação da sílica em clima tropical ou 

subtropical. (LV-030, p. 103) 

 

IQ primário  [Alumínio]. 

 

 s.m. Tipo de insolúvel em quinolina que 

contribui para o aumento da resistência 

mecânica e a estabilidade térmica do piche. 

(AP-009, p. 175). O insolúvel em quinolina 

influencia o desempenho do piche como 

ligante e se apresenta sempre em 3 formas 

(tipos): partículas de arraste, ‹‹IQ 

primário›› e IQ secundário. (AP-009, p. 

174) Cf. insolúvel em quinolina (IQ). 

 

IQ secundário   [Alumínio]. 

 

 s.m. Tipo de insolúvel em quinolina que 

diminui a quantidade de resina no piche, 

trazendo como consequência um aumento 

na demanda de aglomerante. (AP-009, p. 

175). O insolúvel em quinolina influencia 

o desempenho do piche como ligante e se 

apresenta sempre em 3 formas (tipos): 

partículas de arraste, IQ primário e ‹‹IQ 

secundário››. (AP-009, p. 174) 

Cf. insolúvel em quinolina (IQ). 

 

 

 

J  -  j 

 

 

jateamento   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Uso de jato de areia, óxido de 

alumínio ou granalha de aço para a 

limpeza de superfícies incrustadas por 

algum tipo de material metalizado. Tem a 

função de remover todas as impurezas de 

uma superfície evitando formação de 

óxidos. (MN-007). Retirar o sódio contido 

na superfície dos butts através de 

‹‹jateamento›› de granalhas de aço. (AP-

005, p. 53) 

 

jazida   [Bauxita]. 

 

 s.f. Reserva mineral, com valor econômico, 

que não se encontra (ainda) em explotação 

ou em atividade de mineração. (LV-014, p. 

723). As «jazidas» de bauxita ocorrem 

próximas da superfície, o que exige 

sistema de lavra em tiras, com remoção do 

capeamento e recuperação concomitante 

das áreas lavradas. (AD-003, p. 64) 

Var. jazida mineral. Sin. depósito mineral. 

 

jazida mineral   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. jazida. O descapeamento de uma 

nova «jazida mineral», normalmente 

ocorre concorrentemente com a 

preparação da nova mina e 

implementação da instalação de 

tratamento de minérios e demais utilidades 

e facilidades do empreendimento. (LV-030, 

p. 44) Var. jazida.  

 

jazimento   [Bauxita]. 

 

 s.m. Jazida, depósito mineral. Na Europa 

predomina a bohemita, na China depósitos 

por diáspora, e nas regiões tropicais como 

Brasil, Guiana, Jamaica e países africanos, 

os «jazimentos» são compostos 
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predominantemente por “gibbsita” 

(CETEM, 2001). ( (RT-011, p. 4) 

 

jigue   [Bauxita]. 

 

 s.m. Aparelho de concentração mineral 

densitária, no qual as forças de separação 

são produzidas por correntes verticais 

geradas pelo movimento de pulsação da 

água e pela ação do leito na estratificação 

das espécies minerais. (LV-012, p. 187). 

Hoje, o «jigue» é utilizado com sucesso na 

pré-concentração de minérios, dentro dos 

seus limites granulométricos. O 

equipamento possui construção barata, 

além de operação e manutenção 

relativamente simples. (AD- 05, p. 269) 

 

junta de referência   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ponto onde os fios que formam o 

termopar se conectam ao instrumento de 

medição de temperatura. (AP-018). Por 

uma questão prática padronizou-se o 

levantamento destas curvas com a ‹‹junta 

de referência›› à temperatura de 0º C. 

(AP-018) 

 

 

K  -  k 
 

 

ki   [Bauxita]. 

 

 s.m. Relação molecular entre a sílica (SiO²) 

e a alumina (Al²O³) em argilas, 

argilominerais ou solos. (LV-012, p. 189). 

O índice Ki é utilizado para avaliar a 

mineralogia da fração argila do solo: Ki = 

[(SiO²)] / [(Al²O³)]1,7. Em função do tipo 

de mineral de argila pode-se inferir sobre 

o grau de intemperização do solo. (DT-007, 

p. 52) 

 

 

L  -  l 

 

 

lagoa de decantação   [Bauxita], 

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.f. Reservatório constituído especialmente 

para captar resíduos industriais, cujo 

produto final, obtido através de 

transformações bioquímicas e evaporação 

da água, pode ser utilizado como adubo 

orgânico. (LV-012, p. 191). Rupturas por 

pervolação e piping também são possívesis 

devido à pequena distância entre a «lagoa 

de decantação» e o talude de jusante. (DT-

005, p. 63) 

 

lama   [Alumínio], [Bauxita]. 

 

 s.f. (1) (Redução do alumínio) Alumina 

não dissolvida ou eletrólito saturado (às 

vezes contendo carbono) acumulado no 

revestimento catódico abaixo do lastro de 

metal, em um forno de eletrolítico. (AP-

014, p. 31). (2) (Mineração) Mistura 

contendo colóides e ultrafinos, produzida 

durante a lavra e o beneficiamento de um 

minério. Caracteriza-se por apresentar uma 

sedimentação muito lenta. (LV-012, p. 

192). (1) Há um equilíbrio entre formação 

e recuperação da ‹‹lama›› no catodo. (AP-

010, p. 328). (2) A «lama» resultante das 

atividades de mineração da bauxita 

constituem-se basicamente de argila, areia 

e partículas ferruginosas, e é encaminhada 

para um dique de retenção próximo à 

planta de beneficiamento. (DT-008, p. 12) 

Var. alumina pastosa.  

 

lama dura   [Alumínio]. 

 

 s.f. Mistura de alumina e criolita 

endurecida, depositada no fundo do forno. 
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Ela oferece maior resistência à passagem 

de corrente, é pior que a lama macia. (AP-

010, p. 309). A ‹‹lama dura›› é um mau 

condutor elétrico e aumenta a resistência 

da cuba. (AP-010, p. 310) Cf. lama; lama 

macia. Nota: Depósitos de lama dura, se 

permitidos, podem causar sérios problemas 

operacionais. 

 

lama macia  [Alumínio]. 

 

 s.m. Mistura de alumina e criolita 

depositada no fundo do forno em estado 

mole. (AP-010, p. 309). A taxa de 

formação de ‹‹lama macia›› é fortemente 

dependente das condições de dissolução e 

propriedades de alumina. (AP-010, p. 10) 

Cf. lama; lama dura. Nota: Lama macia 

recém formada contém por volta de 40% 

de alumina, mas aumenta para 60% com o 

tempo. Ela pode ser retirada ou 

incorporada ao banho. 

 

lama vermelha   [Alumina]. 

 

 s.f. Resíduo resultante do refinamento da 

bauxita através do processo Bayer. (CA-

002, p. 59). A «lama vermelha», resíduo 

insolúvel descartado nas etapas de 

espessamento e filtragem, é composto por 

óxidos insolúveis de ferro, quartzo, 

aluminossilicatos de sódio, carbonatos e 

aluminatos de cálcio e dióxido de titânio 

(geralmente presente em traços). (TI-004, 

p. 4) Nota: A bauxita se divide em alumina, 

principal produto, e resíduos: lama 

vermelha e areia. (CA-002, p. 59) 

 

 
 

laminação   [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo de conformação mecânica 

que promove a redução de espessura de 

uma placa e/ou bobina através da 

passagem por dois cilindros de laminação. 

(TI-09, p. 14). Processo de compressão do 

metal entre cilindros para obtenção de 

chapas grossas (150mm) até folhas com 

espessura de 0,005 mm. Existem dois 

processos básicos de laminação, 

«laminação» a quente e laminação a frio. 

(RT-012, p. 26) 

 

lançamento do solo orgânico   [Bauxita]. 

 

 s.m. Lançamento de porções de solo 

orgânico disponível, que foi previamente 

estocado, sobre os terrenos e superfícies 

reafeiçoadas em camadas uniformes e 

contínuas. (CA-001, p. 165). O 

reflorestamento é efetuado com o 

«lançamento do solo orgânico» e 

utilização de espécies nativas da floresta 

tropical. Anualmente, a MRN planta, em 

média, 80 espécies diferentes a uma taxa 

de 2.500 mudas por hectare. (p. 6) 

 

lastro de metal  [Alumínio]. 

 

 s.m. Quantidade de alumínio líquido 

colocado no forno eletrolítico após 

operação de partida e mantido após 

operação de corrida. O lastro de metal é 

setado de acordo com as características de 

operação e/ou idade do forno. O campo 

magnético em uma sala de fornos exerce 

pressão sobre o ‹‹lastro de metal››, 

colocando o metal em movimento e isso 

causará variação nos níveis de metal por 

todo o forno. (AP-009, p. 137) Nota: Esse 

lastro de metal é o primeiro metal que o 

forno recebe; será mantido por toda a vida 

do forno enquanto o forno não for 

desligado. 

 

laterita   [Bauxita]. 

 

 s.f. Solo cujos componentes principais são 

os hidróxidos de alumínio e de ferro, onde 
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as águas pluviais removeram a sílica e 

diversos cátions. (LV-014, p. 282). Uma 

vez removida a argila e a bauxita nodular, 

a «laterita» sofre escarificação com trator, 

é empurrada para o pé do corte removida 

pela própria dragline. (LV-003, p. 629) 

 

laterítico  [Bauxita]. 

 

 adj. Solo fortemente lixiviado por 

intemperismo químico, que se desenvolve 

em climas tropicais a temperados úmidos, 

pobre em nutrientes e com alta 

concentração residual de hidróxidos de Fe 

e Al. Os resíduos de escavação de acessos 

serão reutilizados na construção por 

compensação, inclusive o solo «laterítico» 

retirado que será direcionado para 

revestimento de taludes. (CA-001, p. 149) 

 

laterito   [Bauxita]. 

 

 s.m. Rocha formada ou em fase de 

formação através de intenso intemperismo 

químico de rochas preexistentes, inclusive 

lateritos antigos, sob condições tropicais 

ou equivalentes. É caracteristicamente rico 

em Fe e Al e pobre em Si, K e Mg se 

comparado à composição da rocha-mãe. 

Pode ser compacto, maciço, coeso ou não-

coeso, terroso ou argiloso, com coloração 

vermelha, violeta, amarela, marrom até 

branca. Sua composição mineralógica 

envolve geralmente oxi-hidróxidos de ferro, 

alumínio, titânio e de manganês, além de 

argilominerais, fosfatos e resistatos. (LV-

012, p. 193). Somente depois de 1890 que 

começaram as investigações do minério 

fora da França e depósitos de bauxita do 

tipo «laterito» foram descobertos em 

Arkansas, Estados Unidos, em 1891. (DT-

001, p. 6) Cf. laterização. 

 

laterização   [Bauxita]. 

 

 s.f. Processo de intemperismo próprio de 

climas quentes e úmidos que culmina na 

formação de laterito. (LV-014, p. 723). Na 

«laterização», a sílica e os cátions são 

lixiviados por este processo. São lixiviados 

com consequente concentração de 

sesquióxidos de Fe e Al. Os solos 

originados por este processo são 

chamados lateríticos. Quando a 

laterização é incompleta, o solo é dito 

laterito. (LV-014, p. 723) Sin. latolização. 

Cf. laterito. Nota: O termo laterita é 

empregado para solo cujos componentes 

principais são os hidróxidos de alumínio e 

de ferro, onde as águas pluviais 

removeram as sílica e diversos cátions. 

como a rocha é rica em alumina, a laterita 

que dela provier terá o nome de bauxita, o 

principal minério de alumínio. A 

laterização baseia-se, fundamentalmente, 

num processo diagênese resultanto num 

aumente do caráter eletropositivo dos 

colóides do solo. Quando o processo se 

completa, tem-se a transformação dos 

solos em rocha, o laterito. (LV-014, p. 283) 

 

latolização   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. laterização. A «latolização» é um 

processo pedogenético próprio de climas 

quentes e úmidos, onde a sílica e os 

cátions básicos são lixiviados, com a 

consequente concentração residual de 

óxidos de Fe e de Al. (LV-012, p. 193) 

Sin. laterização. 

 

latossolo   [Bauxita]. 

  

s.m. Denominação utilizada para solos 

constituídos por material mineral, com 

horizonte B latossólico imediatamente 

abaixo de qualquer um dos tipos de 

horizonte e diagnóstico superficial, exceto 

horizonte H hístico. Apresentam um 

avançado estágio de intemperização, são 

muito evoluídos, e virtualmente destituídos 

de minerais primários ou secundários, 

menos resistentes ao intemperismo. (LV-

012, p. 193). Os «latossolos» possuem 

baixa fertilidade química, o que é 

consequência de sua gênese, pois na 

Amazônia, derivam-se principalmente da 

evolução diagenético dos sedimentos 

argiloarenosos (...) (RT-013, p. 6.10) 
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lavador de tambor   [Bauxita]. 

 

 s.m. Máquina destinada a desagregação e 

separação de rejeitos (argila, pedra mole) 

do material aproveitável. (LV-005, p. 155). 

A polpa sai do «lavador de tambor» é 

alimentada na peneira vibratória MNS-

40015/2ª, equipada com sistema de 

lavagem e telas de 1/2” e 1.0 mm. (RT-013, 

p. 4.11) Nota: É aconselhável para 

materiais misturados com argila solúvel e 

para grossos em geral. O material entra em 

um cilindro giratório onde é misturado 

com água. Em toda superfície interna do 

cilindro estão distribuídas as palhetas, cuja 

função é atritar e levantar o material. 

Ocorre deste modo a desagregação do 

material ao mesmo tempo que também o 

impulsiona para a tela onde é desaguado. 

 

lavagem de minérios   [Bauxita]. 

 

 s.f. Operação unitária que consiste na 

separação de dois constituintes de um 

minério que difiram distintamente em 

granulometria. Tem a função também de 

remover materiais indesejáveis como argila, 

pedra mole, raízes e outras impurezas. 

(AC-002, p.258). A alimentação da 

«lavagem» é feita a uma média horária de 

1350t, cujo controle é feito pela velocidade 

do alimentador de placas e por uma 

balança instalada na entrada da planta. 

(LV-003, p. 636) Nota: A lavagem é 

executada aplicando-se jatos d’água 

dirigidos sob pressão, em forma de cortina 

d’água sobre o material em classificação, 

com a finalidade de arrancar as partículas 

de impurezas colocadas ao material. Na 

maioria das vezes, o constituinte mais fino, 

geralmente argila ou material argiloso, 

encontra-se mais ou menos aglomerado ou 

aderido ao constituinte grosseiro, que é 

quase sempre o mineral valioso, salvo 

casos especiais ou quando o 

beneficiamento é da própria argila. 

 

lava-olhos   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. chuveiro lava-olhos. Água 

potável alimentará as instalações prediais 

e sistemas de chuveiros e «lava-olhos» de 

emergências de toda a Refinaria. (RT-014, 

p. 22) Var. chuveiro lava-olhos.  

 

lavra   [Bauxita]. 

 

 s.f. Fase da mineração representada pelo 

conjunto de operações que tem como 

objetivo a extração econômica das diversas 

substâncias minerais úteis de uma jazida 

até o seu beneficiamento primário. (LV-

012, p. 194). A «lavra» é inteiramente 

mecanizada, sem uso de explosivos, e 

prevê não apenas a recomposição da área 

lavrada, com reposição do solo retirado, 

como o reflorestamento, com plantio de 

espécies nativas. (RT-011, p. 13) 

Var. operação de lavra. Sin. explotação. 

 

lavra a céu aberto   [Bauxita]. 

 

 s.f. Exploração ao ar livre de uma jazida 

aflorante ou após remoção dos terrenos de 

coberturas. (LV-004, p. 44). As operações 

de «lavra a céu aberto» no Brasil não 

diferem das operações de lavra no exterior. 

As principais diferenças dizem respeito ao 

porte das operações, incluindo diâmetro 

de perfuração, técnica de desmonte, 

equipamentos de carregamento e 

transporte. (LV-006, p. 84) Nota: A lavra a 

céu aberto nada mais é do que uma 

escavação ampla da superfície do terreno 

com o propósito de extrair minerais 

metálicos e não metálicos, em qualquer 

tipo de rocha. As lavras a céu aberto 

podem ser desde pequenas raspagens 

manuais na superfície do terreno até 
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gigantescas escavações que alcançam 

centenas de metros em profundidade, 

podendo ocupar dezenas ou eventualmente 

até centenas de quilômetros quadrados em 

superfície. (LV-030, p. 20) 

 

  
 

lavra ambiciosa  [Alumina]. 

 

 s.f. Lavra onde o minerador extrai 

exclusivamente os bens minerais de maior 

teor. Não existe conscientização ou 

disposição da empresa mineradora em 

maximizar a recuperação dos recursos 

minerais, evitando a " «lavra ambiciosa»". 

(LV-014, p. 612) 

 

lavra em faixas  [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. lavra por tiras. O método de lavra 

utilizado na MRN é a céu aberto. A 

geologia do depósito, o tipo de jazimento, 

a topografia local e as características 

físicas e químicas do material aliados aos 

volumes de escavação, escala de produção 

e à economicidade do sistema, definiram 

com viável a adoção de método de «lavra 

em tiras ou faixas», também denominado 

"strip mining". (RT, 27, p. II.18) Var. lavra 

por tiras; lavra em tiras; strip mining.  

 

lavra em tiras   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. lavra por tiras. O método de lavra 

utilizado na MRN é a céu aberto. A 

geologia do depósito, o tipo de jazimento, 

a topografia local e as características 

físicas e químicas do material aliados aos 

volumes de escavação, escala de produção 

e à economicidade do sistema, definiram 

com viável a adoção de método de «lavra 

em tiras» ou faixas, também denominado 

"strip mining". (RT, 27, p. II.18) Var. lavra 

por tiras; lavra em faixas; strip mining.  

 

lavra por tiras  [Bauxita]. 

 

 s.f. Método de lavra que consiste na 

remoção do capeamento em faixas 

longitudinais de 30 m de largura, 

promovendo o descobrimento da camada 

de bauxita. O material estéril é retirado e 

depositado, por "draglines" e por 

"scrapers", em pilhas formadas a partir do 

fundo do "pit" na faixa anteriormente 

lavrada. (RT-020, p. II.18). Para a 

produção de 373.000 TMN/ano de bauxita 

(ROM) e 1.178.000 m3/ano de estéril o 

sistema mais adequado é o de «Lavra por 

tiras» utilizando motoescrêiper para a 

remoção do estéril (capeamento) e 

retroescavadeira hidráulica. (RT-013, p. 

4.8) Var. strip mining; lavra em tiras; lavra 

em faixas.  

 

leite de cal  [Alumina]. 

 

 s.m. Suspensão inorgânica que consiste de 

hidróxido de cálcio Ca(OH)² (cal virgem) e 

água que pode conter até 40% de sólidos 

em suspensão. Alternativamente, o leite de 

cal pode ser produzido através da 

dissolução do cal desidratado em água. Os 

moinhos giram sem parar. Nesse processo, 

a bauxita é misturada com «leite de cal» e 

soda cáustica diluída em água. (DVD-005) 

 

leito de coque  [Alumínio]. 

 

 s.m. Camada de coque depositada sobre o 

catodo durante o pré-aquecimento do forno 

eletrolítico. Processo mais controlável e 

flexível embora a taxa máxima de 

aquecimento seja mais baixa do que com 

‹‹leito de coque››. (AP-009, p. 222) 

Cf. coque. 
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levantamento de viga anódica  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Operação que tem por finalidade 

posicionar a viga anódica no seu curso 

inicial para permitir a continuação do 

abaixamento dos anodos durante o 

processo dentro do forno. Na ocorrência 

de defeito de massa na PTM, interromper 

imediatamente o ‹‹levantamento de viga 

anódica››, apertar os grampos com as 

mãos e em seguida com a chave manual. 

(AP-004) Var. LVA.  Nota: Na viga 

anódica estão acoplados os 18 anodos, na 

medida em que os anodos vão sendo 

consumidos, essa viga anódica vai 

baixando para manter a ACD no nível 

tolerado. Mas essa viga anódica tem um 

limite de abaixamento, e os anodos ainda 

devem continuar sendo baixados. Quando 

ela chega a seu limite, prendem-se os 18 

anodos no dispositivo de viga anódica, 

desprendendo-os da viga anódica para que 

ela seja levantada para sua posição inicial, 

os anodos são novamente presos a ela e 

soltos do dispositivo de viga anódica. 

Assim, a viga anódica continuará baixando 

os anodos. 

 

LI   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. licença de instalação. A segunda 

licença necessária é a Licença de 

Instalação, chamada de «LI». Para obtê-la, 

os responsáveis pela obra deverão 

entregar ao órgão licenciador um 

documento que reúne todas as medidas 

que serão tomadas para diminuir as 

alterações que o empreendimento trará ao 

meio ambiente. (RT-014, p. 6) Var. licença 

de instalação.  

 

liberação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Constatação se um grão do mineral-

minério ou fragmentos valiosos se 

encontram totalmente livres dos seus 

minerais de ganga. (LV-015, p. 931). A 

«liberação» de um minério pode ser 

definida como a porcentagem de um 

determinado mineral valioso que se 

apresenta numa faixa granulométrica sob 

a forma de partículas livres, representadas 

por grãos monominerálicos. (LV-015, p. 

67) Var. liberação mineral.  

 

liberação mineral   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. liberação. A composição química, 

aliada ao conjunto de dados sobre a 

identidade, proporção e «liberação 

mineral», é utilizada frequentemente no 

cálculo da distribuição dos elementos 

valiosos do minério. (LV-015, p. 72) 

Var. liberação.  

 

licença de instalação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Segunda licença ambiental concedida 

pelo órgão ambiental após a análise e 

aprovação das exigências contidas na 

Licença Ambiental (LP) e entrega do Plano 

de Controle Ambiental (PCA). (RT-014, p. 

6). A segunda licença necessária é a 

«Licença de Instalação», chamada de LI. 

Para obtê-la, os responsáveis pela obra 

deverão entregar ao órgão licenciador um 

documento que reúne todas as medidas 

que serão tomadas para diminuir as 

alterações que o empreendimento trará ao 

meio ambiente. (RT-014, p. 6) Var. LI.  

 

licença de operação  [Bauxita]. 

 

 s.f. Terceira licença ambiental concedida 

pelo órgão ambiental  após o término das 

obras, em um licenciamento ambiental. 

(RT-014, p. 6). Somente quando as obras 

terminam é que a terceira e última licença 

é fornecida. É a «Licença de Operação» 

(LO). (RT-014, p. 6) Var. LO.  

 

licença prévia  [Bauxita]. 

 

 s.f. Primeira licença ambiental concedida 

pelo órgão ambiental após a análise do 

EIA e do RIMA e somente quando o 

projeto é ambientalmente viável. (RT-014, 

p. 6). Se alguém quiser fazer uma obra que 

pode afetar significativamente o meio 
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ambiente, o órgão ambiental pode não 

conceder a «Licença Prévia». (RT-014, p. 

6) Var. LP.  

 

licor pobre   [Alumina]. 

 

 s.m. Bauxita misturada com leite de cal e 

soda cáustica diluída em água. (MN-007, p. 

56). O processo Bayer inicia na moagem 

de bauxita onde a bauxita é misturada ao 

«licor pobre» oriundo da precipitação e 

passa por moinhos rotativos utilizando 

barras e bolas com corpos moedores. (AP-

001, p. 06) 

 

licor rico [Alumina] 

  

s.m.   Licor clarificado resultante da 

digestão da polpa de bauxita onde se 

encontra a maior parte da alumina extraída 

da polpa nesse processo de  

digestão.[Alumina]. O «licor rico» do 

overflow dos decantadores de alto 

rendimento (DAR’s) segue para a filtração 

em filtros de alta pressão para eliminação 

de sólidos finos arrastados no overflow do 

DAR. (AP-001, p. 7) 

 

liga de alumínio   [Alumínio]. 

 

 s.f. Material com propriedades metálicas, 

composto por dois ou mais elementos 

químicos, dos quais um é sempre metal. As 

ligas de alumínio são misturas intencionais 

de elementos onde o alumínio é o 

predominante. (DT-002, p. 28). As «ligas 

de alumínio» para a fundição são as mais 

versáteis de todas as ligas empregadas em 

fundição. Suas principais características 

de fundição são: baixa viscosidade; baixa 

temperatura de fusão; elevado coeficiente 

de transferência de calor. (DT-002, p. 28) 

 

ligante   [Alumínio]. 

 

 s.m. Piche ou outro material usado para 

agregar partículas e fornecer resistência 

mecânica ou assegurar resistência 

uniforme, solidificação ou aderência a um 

revestimento de superfície. Ligantes 

típicos são resina, cola, goma e piche. O 

que diferencia os blocos é a matéria prima 

e a temperatura de preparação, já que o 

‹‹ligante›› será sempre o piche. (AP-009, p. 

204) 

 

limpador de jato d'água   [Bauxita],  

[Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento componente da correia 

transportadora que atua no lado sujo da 

correia, no trecho de retorno da correia 

para desgrudar as partículas aderidas à 

correia, por meio de esguicho de água que 

age diretamente sobre a sujeira. O 

«limpador de jato d'água» é usado no 

trecho de retorno da correia em contato 

com seu lado sujo, para eliminar as 

partículas de matéria aderidas através de 

aplicação de jatos em forma de cortina 

d’água. (LV-005, p. 129) 

 

lingotamento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Processo pelo qual o metal líquido é 

despejado em um molde, chamado matriz, 

onde se solidifica na forma de lingotes de 

22,5 kg. (TI-001, p. 29). Durante o 

processo de ‹‹lingotamento››, os moldes 

recebem uma camada de óleo desmoldante 

para que o alumínio se desprenda 

facilmente. (AP-005, p. 10) Cf. lingote; 

lingoteira. Nota: O alumínio líquido é 

transportado da Redução para a Fundição 

onde é armazenado em um forno de espera, 

do forno de espera, através de um sistema 

de calhas, cai na lingoteira de onde sai em 

forma de lingote. 
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lingote   [Alumínio]. 

 

 s.m. Peça de alumínio fundido que se 

destina a fabricações subsequentes como 

laminação e extrusão, tem 

aproximadamente 22,5 kg. O negócio da 

ALBRAS é a produção de alumínio 

primário na forma de ‹‹lingote››. (AP-013) 

 

 
 

lingoteira   [Alumínio]. 

 

 s.f. Máquina de grande porte que molda o 

alumínio líquido dando a forma de lingote. 

São usados grandes maçaricos para que o 

metal líquido escorra por calhas até a 

‹‹lingoteira››. (AP-005, p. 10) Cf. lingote. 

 

 
 

linha de fornos   [Alumínio]. 

 

 s.f. Série de fornos ligados eletricamente 

de ponta a ponta ou lado a lado em uma 

redução. (AP-016). A quantidade de 

energia consumida por tonelada de 

alumínio produzido é uma das principais 

medidas de eficiência de uma ‹‹linha de 

fornos›› e um fator de custo importante. 

(AP-010, p. 273) Sin. linha de redução. 

Nota: Dependendo do projeto, cada linha 

de fornos poderá conter uma média de 208 

células de 10 kiloampere (kA), como é o 

caso da ALBRAS. (AP-025) 

 

 
 

linha de redução   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. linha de fornos. Cada ‹‹linha de 

redução›› será cosntituída de 208 células 

em série, necessitando de um potencial de 

cerca de 1.000 V nos terminais do 

retificador. (AP-025) Sin. linha de fornos. 

 

liquefação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Conversão de combustíveis sólidos em 

hidrocarbonetos líquidos e compostos 

associados por hidrogenação, por síntese 

de gases derivados de combustíveis sólidos 

ou por extração por dissolventes. (LV-004, 

p. 49). Se a «liquefação» é possível, então 

a estabilidade da barragem pós liquefação 

deverá ser avaliada. O objetivo é o de 

verificar se a extensão prevista da 

liquefação não irá resultar em uma 

ruptura. (DT- 05, p. 63) 

 

litificação  [Bauxita] 

 

s.f. Processo através do qual um sedimento 

inconsolidado transforma-se em rocha 

endurecida. (LV-012, p. 200). A diagênese 

é conjunto de fenômenos físicos e químicos 

que ocorrem durante a «litificação», 

incluindo a compactação, a cimentação, a 

recristalização e a substituição. (LV-012, p. 

100) 
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Litologia   [Bauxita]. 

 

 s.f. Estudo da origem e natureza das 

rochas. Encontram-se também 

representadas nos desenhos as várias 

estradas de ligações, a usina de 

beneficiamento, as utilidades e facilidades 

do empreendimento etc. No perfil vertical 

encontram-se apresentadas as diversas 

«litologias» envolvidas e o talude final da 

cava. (LV-030, p. 39) 

 

lixadeira de hastes   [Alumínio]. 

 

 s.f. Estrutura metálica posicionada sob o 

transportador aéreo com uma passagem 

para as hastes ao centro. Está afixado por 

chumbadores em uma base de concreto 

localizada no lado posterior da mesa de 

chumbamento. Tem a função de lixar as 

laterais das hastes para limpeza dos 

contatos. (AP-005, p. 55). A estação de 

recuperação de hastes divide-se em: 

‹‹lixadeira de hastes››  e aquecedor de 

pinos. (AP-005, p. 54).. Cf. estação de 

mesa de chumbamento. Nota: Tem um 

dispositivo no centro movimentado por um 

cilindro pneumático que prende a haste 

antes do lixamento. De um lado e outro da 

estrutura mecânica, funcionam dois rolos 

lixadores rotativos que se deslocam para 

cima e para baixo, acionados por cilindros 

pneumáticos. Os dois rolos são acionados 

por motores elétricos. 

 

lixívia   [Bauxita]. 

 

 s.f. Solução ou suspensão de materiais 

residuais de um processo industrial. A 

dissolução seletiva do mineral desejado. A 

obtenção da alumina gera «lixívia» 

fortemente poluente: a lama vermelha, 

cuja disposição adequada em ambientes 

controlados exige cuidados especiais de 

gerenciamento e constante monitoramento. 

(AD-003, p. 64) 

 

 

 

 

lixiviação   [Bauxita]. 

 

s.f. Dissolução seletiva de minerais 

contendo o metal ou metais de interesse 

através do contato do sólido (minério ou 

concentrado) com uma fase aquosa 

contendo ácidos (frequentemente o ácido 

sulfúrico), bases (como hidróxidos de 

amônio e sódio) ou agentes complexantes 

(com o cianeto de sódio e o hidróxido de 

amônio), em condições variadas de pressão 

e temperatura. (LV-006, p. 158). A bauxita 

foi descoberta em 1821 por Berthier, na 

localidade de Les Baux, no sul da França. 

É essencialmente produto do intemperismo 

e «lixiviação» de uma gama variável de 

rochas, (...). (TC-001, p. 2) 

 

LOI   [Alumínio]. 

 

 s.f. Do inglês 'Loss on Ignitio'. Perda de 

ignição determinada em duas temperaturas: 

1) 300º C nos dá a quantidade de água 

fisicamente absorvida na alumina e que é 

eliminada com o aquecimento da alumina 

sobre a crosta; 2) de 300 a 1000º C nos dá 

a quantidade de água quimicamente 

absorvida. (AP-010, p. 248). Segundo 

pesquisadores, o aumento de 0,1% na 

‹‹LOI›› provoca um aumento de 4% na 

taxa de dissolução da alumina. (AP-010, p. 

248) 29/ago/2013 

 

lombo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. banho solidificado. 

Teoricamente não entram em contato com 

o banho eletrolítico, pois são cobertos por 

pasta catódica e, durante a operação, 

ficam protegidos por ‹‹lombos›› (banho 

solidificado). (AP-009, p. 206) Sin. banho 

solidificado, banho frio. 

 

lote   [Bauxita]. 

 

 s.m. Batelada de material cuja composição 

deva ser estimada em uma amostragem. 

(LV-027, p. 180). Um «lote» pode se 

referir a um embarque de 150.000 

toneladas, a uma pilha de minério no pátio 
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de uma mina, à carga de uma composição 

ferroviária, ao minério estocado numa 

pilha de homogeneização, ou mesmo a 50 

gramas de um material precioso contido 

numa jarra. (LV-027, p. 180) 

 

LP   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. licença prévia. A «LP», ao ser 

fornecida, traz as exigências que devem 

ser cumpridas para que a segunda licença 

seja concedida. (RT-014, p. 6) Var. licença 

prévia.  

 

LVA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. levantamento de viga anódica. 

Deve ser ligada no PCL pelo menos 15 

minutos antes de se iniciar o levantamento 

da viga anódica e desligada logo após a 

conclusão do ‹‹LVA››. (AP-029, p. 3). 

Var. levantamento de viga anódica.  

 

 

M  -  m 
 

 

maciço  [Bauxita]. 

 

 s.m. Depósito de considerável extensão 

lateral e vertical e cuja mineralização 

(minério) costuma ser uniformemente 

distribuída. (LV-030, p. 19). A escolha de 

um método de lavra dá-se em função de 

dois grupos de condicionantes: a 

geometria do corpo (inclinação e 

espessura) e características de resistência 

e estabilidade dos «maciços» que 

constituem o minério e suas encaixantes. 

(RT-015, p. 22) 

 

mancal   [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo, em geral de ferro ou de 

bronze, sobre o qual se apoia um eixo 

girante, deslizante ou oscilante, e que lhe 

permite o movimento com um mínimo de 

atrito. (AP-027, p. 35). O basculador de 

cadinho é montado sobre ‹‹mancais›› e 

tem  função de fixar os cadinhos para 

limpeza; bascular os cadinhos, colocando-

os em posição de limpeza. (AP-027, p. 35) 

 

manifold de exaustão   [Alumínio]. 

 

 s.m. Sistema ramificado de tubos para 

conduzir emissões residuais para fora das 

câmaras de combustão do forno de 

cozimento. É instalado na headwall da 

primeira seção do fogo e tem a função de 

conectar as câmaras de combustão ao duto 

que transporta os gases por meio de 

exaustores às chaminés do forno de 

cozimento, passando, se existir, por uma 

planta de tratamento de gases. (AP-005, p. 

41). O ‹‹manifold de exaustão›› é 

posicionado à frente da primeira seção em 

pré-aquecimento para fazer o controle da 

temperatura das câmaras  por meio da 

abertura dos dampers. (LV-028, p. 40) 

 

manutenção da qualidade   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ação gerencial que visa à garantia do 

cumprimento dos padrões de trabalho, para 

manter estáveis as características do 

produto e, assim, satisfazer as pessoas. 

Blendagem: é a mistura das bauxitas das 

duas procedências, para ‹‹manutenção da 

qualidade›› do processo. (TI-005, p. 8) 

 

mapeamento geológico   [Bauxita]. 

 

 s.m. Atividade de campo realizada por 

geólogos e técnicos de mineração, que 

compreende observar detalhes físicos, 

geológicos e mineralógicos e transferir 

estes dados para mapas geológicos em 

várias escalas pré-estabelecidas. (LV-006, 

p. 24). Nota: Esta atividade é suportada 

por dados de datações de rocha, geofísica, 

geoquímica, botânica, bem como 

demarcações de reservas federais e 

municipais, terras indígenas, parques 

florestais e áreas de exclusão da atividade 
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mineral, com áreas urbanas etc. Estes 

mapas são utilizados amplamente no 

mundo como ferramenta básica na 

pesquisa mineral. (LV-006, p. 24) 

 

máquina de flotação   [Alumina]. 

 

 s.f. Conjunto de tanques projetados para 

receber polpa alimentada cujo objetivo é 

fazer a agitação e manter em suspensão as 

partículas minerais presentes na polpa, 

bem como introduzir o ar necessário para a 

flotação e dispensá-lo em bolhas de 

pequeno diâmetro. (LV-016, p. 451). A 

«máquina de flotação» é instalada dentro 

da célula e consiste de um rotor, no fundo 

da célula, suspenso por um eixo conectado 

a um acionamento (fora da célula e acima), 

girando dentro de um tubo. (LV-016, p. 

415) 

 

máquina de limpeza de cadinho  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Equipamento mecânico operado 

através de um sistema hidráulico de 

comando manual construído em estrutura 

metálica sobre uma plataforma giratória. 

Tem a função de limpar cadinhos de 

transporte de metal e cadinho de corrida de 

metal. (AP-027, p. 27). A ‹‹máquina de 

limpeza de cadinho›› é utilizada para 

limpar cadinho na oficina de cadinhos. 

 

  
 

máquina de limpeza de tubos  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Equipamento mecânico construído em 

estrutura metálica, constituído de uma 

ferramenta rotativa que se desloca sobre 

uma guia, acionada por sistemas 

hidráulicos e pneumáticos. Tem função de 

limpar tubos sifão com incrustação de 

banho e resíduos de metal. (AP-027, p. 38). 

Tem função de transportar tubo sifão da 

área de armazenagem para a ‹‹máquina de 

limpeza de tubos››. (AP-027, p. 42) 

 

marca de giz    [Alumínio]. 

 

s.f. Marca de referência para o nivelamento 

do anodo feito com giz na haste metálica 

depois que o anodo está instalado no forno. 

(AP-006, p. 7). Devemos reforçar a 

‹‹marca de giz›› existente na haste, caso 

ela esteja pouco visível e apagar outras 

marcas caso existam . (AP-006, p. 7) Nota: 

Ela deve estar bem visível para evitar 

dúvida na hora da transferência desta 

marca do butt para o anodo novo que será 

instalado no forno. (AP-006, p. 7) 

 

martelete   [Alumínio]. 

 

 s.m. (1) Equipamento pneumático, tipo 

britador, localizado na ponte rolante PTM 

que serve para fazer a quebrada do 

material, crosta com alumina, que cobre os 

anodos. (2) Equipamento usado em 

trabalhos de mineração para perfuração 

manual de rocha in situ ou para quebrar ou 

romper blocos de rochas resultantes de 

desmontes com explosivos. Ao utilizar a 

PTM para a quebrada de crosta (lateral), 

não se deve introduzir todo o ‹‹martelete››, 

sob pena de danificar o revestimento 

lateral do forno. (AP-010, p. 240) 

 

material granular  [Bauxita] 

 

 s.m. conjunto de partículas dispersas em 

um meio fluido. Nos ensaios realizados em 

laboratório, a determinação da liberação 

de um minério é feita em «material 

granular». Conforme o tamanho dos grãos, 

as avaliações são feitas em lupa binocular 

ou então utilizadas secções polidas dos 

minerais opacos e/ou lâminas delgadas 

dos minerais transparentes, para estudos 
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ao microscópio óptico  polarizante. (LV-

015, p. 80) 

 

mecanismo de alimentação   [Alumínio]. 

 

 s.m. Sistema de alimentação do forno em 

que a alumina é adicionada pelos pontos de 

alimentação dos fornos. Assegure-se que 

os ‹‹mecanismos de alimentação›› estejam 

funcionando corretamente. (AP-010, p. 

321) 

 

medida de distribuição de corrente nas 

hastes   [Alumínio]. 

 

 s.f. Medida realizada com o objetivo de 

acompanhar a distribuição de corrente nas 

hastes dos anodos, visando combater 

qualquer alteração que possa gerar 

instabilidade no forno. Tem a função de 

detectar um possível mau contato, defeitos 

na viga, na haste, má colocação do anodo 

durante a troca ou após levantamento da 

viga anódica. (AP-030, p. 18). Registrar a 

‹‹medida de distribuição da corrente nas 

hastes›› obtida em cada um dos 18 anodos. 

(AP-030, p. 39) 

 

medida de queda de tensão anódica  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Medida feita para detectar a perda de 

voltagem na passagem de corrente pelo 

anodo. Tem a função de detectar 

problemas nos anodos tais como: trincas, 

má condutibilidade, mau chumbamento 

dos pinos e também mau contato 

haste/viga. (AP-030, p. 26). Com a 

‹‹medida de queda de tensão anódica›› 

podemos verificar o valor da queda de 

tensão na viga anódica medido na 

superfície lateral do anodo. (AP-030, p. 26) 

 

medida de queda de tensão catódica  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de medidas que visa detectar 

a queda de voltagem nos seguintes pontos: 

no fundo do forno, no bloco catódico, na 

interface bloco/barra, ao longo da junta de 

ferro fundido, nas barras catódicas. Tem a 

função de acompanhar o comportamento 

do catodo do forno detectando a causa da 

queda de tensão no mesmo. (AP-030, p. 

18). Registrar a milivoltagem obtida na 

‹‹medida de queda de voltagem catódica››. 

(AP-030, p. 39) 

 

medida de queda de tensão de cunha  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Medida feita para detectar a perda de 

voltagem na passagem de corrente de um 

barramento para o outro, através das 

cunhas quando o forno está desligado. Tem 

a função de controlar o contato das cunhas 

com os barramentos. (AP-030, p. 11). 

Registrar valores obtidos na ‹‹medida de 

queda de tensão das cunhas›› de cada 

forno. (AP-030, p. 39) 

 

medida de temperatura do banho  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Verificação da temperatura realizada 

nos fornos a fim de se obter a temperatura 

do banho. (AP-030, p. 22). A ‹‹medida de 

temperatura do banho›› tem a função de 

auxiliar a manter o controle térmico do 

forno; ajudar definir as condições de 

operacionalidade dos fornos: normal, 

quente, frio. (AP-030, p. 22) 

 

medidor de altura de metal e de banho  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. haste inox. O medidor de altura 

de metal e de banho tem a função de medir 

a altura de metal e de banho dentro do 

forno. (AP-014, p. 07) Sin. haste inox. 

 

meio denso   [Bauxita]. 

 

 s.f. Mistura de partículas sólidas e líquidas 

utilizadas na separação de fases sólidas 

com base na diferença de densidade. (LV-

015, p. 931). Embora o princípio de 

separação por «meio denso» seja bastante 

simples, sua aplicação em escala 

industrial depende de uma série de fatores 



263 

 

de ordem tecnológica e econômica. (LV-

020- p. 302) 

 

melhoria contínua   [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo de aprimoramento do sistema 

de gestão ambiental, visando atingir 

melhorias no desempenho ambiental global 

de acordo com a política ambiental da 

organização. (AP-035). A política 

ambiental deve incluir o comprometimento 

com a ‹‹melhoria contínua›› e com a 

prevenção da poluição. (AP-035) 

 

melhoria da qualidade   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ação gerencial constituída por um 

conjunto de atividades planejadas  que visa 

à melhoria contínua de produtos e serviços 

para satisfazer cada vez mais as pessoas. 

(AP-008). Para a implantação do 

programa da ‹‹melhoria da qualidade››, 

em qualquer organização, é necessário o 

perfeito entendimento, por todo o seu 

pessoal, do que significa qualidade, dos 

conceitos e ferramentas a ela associados, 

[...]. (AP-008) 

 

mesa para CCM   [Alumínio]. 

 

 s.f. Mesa onde se posiciona o CCM para 

ser transportado para a redução. (AP-014). 

A ‹‹mesa para CCM›› tem a função de 

servir de suporte para colocar cadinho 

depois das corridas, quando a carreta que 

o transporta não estiver na área. (AP-014) 

 

mesh   [Alumínio]. 

 

 s.m. Medida calculada pelo número de 

malha por polegada. Por exemplo, uma 

peneira de 100 mesh possui 100 aberturas 

em um comprimento de uma polegada. 

(AP-010, p. 247). Desta forma, o valor 

máximo de passante na peneira de 325 

‹‹mesh›› (-45µ) é 20% e fixado sobre a 

alumina secundária (alumina fluoretada). 

(AP-010, p. 247) 

 

 

meta ambiental   [Alumínio]. 

 

 s.f. Requisito de desempenho trabalhado, 

quantificado sempre que exeqüível, 

aplicável à organização ou parte dela, 

resultante dos objetivos ambientais e que 

necessita ser estabelecido e atendido para 

que tais objetivos sejam atingidos. (AP-

035). A política ambiental deve fornecer a 

estrutura para o estabelecimento e revisão 

dos objetivos e ‹‹metas ambientais››. (AP-

035) Cf. objetivo ambiental. 

 

Metalurgia   [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de tratamentos físicos e 

químicos a que se submetem os minerais 

para se extraírem, devidamente purificados 

e beneficiados. (LV-019, p. 24). Este metal 

é muito adequado na engenharia por 

apresentar propriedades úteis excelentes, 

como leveza, condutibilidade térmica e 

elétrica, impermeabilidade, durabilidade, 

moldabilidade e resistência à corrosão. É 

facilmente processado na «metalurgia», 

tornando-se viável à indústria 

manufatureira, (...) (TI- 01, p. 3) 

 

metalurgia extrativa  [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de processos físicos e 

químicos capazes de produzir os metais a 

partir de seus minérios. Caso o processo 

ocorra em via ígnea ele é referido como 

um processo pirometalúrgico (v.g. 

fabricação de aço). Caso o processo se 

passe em solução aquosa (produção do 

ouro por lixiviação, adsorção em carvão e 

eletrólise) o processo é dito 

hidrometalúrgico. (LV-030, p. 164). Com 

excessão de minérios naturalmente 

cominuídos, a mineração inclui etapas de 

fragmentação, englobando desde o 

desmonte na mina até produtos finais, ou 

ainda intermediários para etapas 

subsequentes de transporte, concentração  

física de minerais ou «metalurgia 

extrativa». (LV-006, p. 103) 
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método afunda flutua   [Alumina]. 

 

 s.m. Método de decantação que consiste 

na imersão da mistura de sólidos a separar 

em um líquido cuja densidade é 

intermediária entre as das frações a separar. 

(LV-007, p. 20). O «método afunda flutua» 

possui a flexibilidade para se trabalhar 

com quantidades de minério que variam 

entre 1 e 2 kg. Isso facilita muito a 

operação, além de proporcionar 

resultados confiáveis para uso no 

planejamento dos resultados em circuito 

contínuo (...) (LV-015, p. 315) 

 

método PDCA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. PDCA. Ainda com foco na 

excelência operacional, foram implantados 

45 trabalhos de melhoria, utilizando os 

métodos de solução de problemas PDCA e 

Seis Sigma, além de 56 em andamento. 

(RT-007, p. 7) Var. PDCA.  

 

método úmido   [Alumina]. 

 

 s.m. Método de disposição da lama 

vermelha que se baseia em grandes diques 

onde a lama é disposta com baixo teor de 

sólidos. O método consiste na separação de 

fases na área de disposição, onde ocorre a 

sedimentação do material sólido e surge 

um sobrenadante alcalino. (TI-001, p. 33). 

Nota: A operação consiste na 

sedimentação natural da fase sólida e na 

recirculação do sobrenadante para a fábrica. 

Esta técnica tem um impacto muito alto 

sobre o meio ambiente já que a área 

necessária para a disposição final é muito 

grande, por isso, os custos são altos e a 

reabilitação é muito lenta devido ao fato de 

vida útil da área ser curta, entre 4 a 7 anos. 

Além disso, os solos devem ser 

impermeabilizados; a impermeabilização 

pode ser realizada com membranas 

plásticas ou aplicação de material 

impermeável. (TI-001, p. 33) 

 

 

 

mina   [Bauxita]. 

 

 s.f. Conjunto das instalações utilizadas 

para a exploração subterrânea ou a céu 

aberto de uma jazida.  (LV-004, p. 44). (...) 

a equipe da Assessoria de Controle 

Ambiental se dirige aos platôs onde serão 

iniciadas as operações de extração do 

minério e identifica todas as nascentes e 

igarapés que, potencialmente, podem 

receber alguma influência com a abertura 

da nova «mina». (RT-023, p. 9) 

 

mineração  [Bauxita]. 

 

 s.f. Técnica da pesquisa e extração de 

substâncias minerais visando o comércio, a 

partir de depósitos ou massas minerais. A 

«mineração» é uma atividade industrial 

importante e necessária, embora possa 

produzir impactos ambientais nas fases de 

extração, beneficiamento, refino e 

fechamento de mina. (LV-006, p. 37) 

 

mineral  [Bauxita]. 

 

 s.m. Substância solida, inorgânica e 

cristalina, com composição química e 

propriedades físicas bem definidas, 

resultado de um processo geológico 

terrestre ou extraterrestre, sem intervenção 

humana. (LV-016, p. 63). O «mineral» ou 

conjunto de minerais não aproveitados de 

um minério é denominado ganga. (LV-016, 

p. 3) 

 

mineral de ganga   [Bauxita]. 

 

 s.f. Minerais ou conjunto de minerais 

presentes nas jazidas junto com os 

minerais de minérios que devido aos 

aspectos econômicos e tecnológicos, não 

são utilizados, e incorporam-se ao rejeito. 

(DT-004, p. 42). O minério constitui-se de 

dois tipos de minerais: minerais úteis ou 

minerais de minério são aqueles que 

portam os valores econômicos; ganga ou 

«minerais de ganga» são aqueles minerais 

despidos de valor ou até que atrapalham 

ou minoram o valor do produto vendável. 
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(LV-030, p. 165) Var. ganga.  Cf. mineral-

minério. 

 

mineral de minério  [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. mineral-minério. O «mineral de 

minério» das bauxitas da Amazônia é a 

gibbsita (thihidrato de alumínio), que 

apresenta vantagens sobre a boehmita 

(monohidrato de alumínio), por exigir 

pressões e temperaturas menores no 

processo de fabricação de alumina. (RT-

020, p. III.15) Var. mineral-minério.  

 

mineral diamagnético   [Bauxita]. 

 

 s.m. Mineral que possui suscetibilidade 

magnética negativa e, portanto, são 

repelidos quando submetidos a um campo 

magnético. São exemplos o quartzo, 

cerussita, magnesita, calcita, barita, fluorita 

etc. (LV-016, p. 305). O «mineral 

diamagnético» é repelido ao longo das 

linhas de força de um campo magnético 

para pontos onde o campo é de menor 

intensidade. Mineral não - condutor. ( LV-

012, p. 215) 

 

mineral ferromagnético   [Bauxita]. 

 

 s.m. Mineral que possui suscetibilidade 

magnética positiva forte. O exemplo mais 

comum é a magnetita. (LV-016, p. 305). O 

«mineral ferromagnético» apresenta 

elevado paramagnetismo. A característica 

usualmente considerada para caracterizar 

o ferromagnetismo é a retenção do 

magnetismo após o mineral ser retirado do 

campo. Esta propriedade de magnetismo 

residual é conhecida como magnetismo 

remanescente, sendo que dela são 

originados os ímãs permanentes. (LV-012, 

p. 215) 

 

mineral industrial   [Alumínio]. 

 

 s.m. Rochas e minerais, inclusive os 

sintéticos, predominantemente não 

metálicos que, por suas propriedades 

físicas ou químicas e não pela energia 

gerada ou pelos metais extraídos, são 

utilizados em processos industriais. O 

sucesso dos negócios com os «Minerais 

Industriais» vai depender em grande parte 

do grau de intimidade dos produtores com 

o mercado, com os elos da cadeia 

produtiva e com as aplicações finais. (LV-

014, p. 33) 

 

mineral magnético   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. mineral paramagnético. 

Normalmente, na etapa de impactação 

seletiva, em moinho de martelo, seguindo-

se o peneiramento ocorre um descarte de 

massa (rejeito) de cerca de 40% nos 

circuitos de britagem primária e 

secundária. Em algumas situações, 

poderão  ser usadas polias magnéticas 

para remoção de «minerais magnéticos» 

tipo magnetita. (LV-014, p. 92) 

Var. mineral paramagnético.  

 

mineral-minério  [Bauxita]. 

 

 s.m. Mineral do qual pode ser extraído 

economicamente um ou mais metais. (LV-

012, p. 217). Os «Minerais-minérios» são 

materiais a partir dos quais são 

recuperados elementos individuais. Estes 

são quimicamente ligados à estrutura 

cristalina dos minerais. (LV-016, p. 725) 

Var. mineral de minério.  

 

Mineralogia   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ciência que estuda as substâncias 

inorgânicas naturais, chamadas minerais, 

sua formação e ocorrência, suas 

propriedades e composição e sua 

classificação, sejam elas de origem 

terrestre ou extraterrestre. (LV-012, p. 25). 

A «mineralogia» estuda o modo de 

formação, as propriedades, a ocorrência, 

as transformações e a utilização dos 

minerais. (LV-012, p. 216) 
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mineral paramagnético   [Bauxita]. 

 

 s.m. Mineral que possui suscetibilidade 

magnética positiva fraca. O exemplo 

clássico é a hematita. (LV-016, p. 305). O 

«mineral paramagnético» é atraído ao 

longo das linhas de força de um campo 

magnético para pontos onde o campo 

apresenta maior intensidade. (LV-012, p. 

215) Var. mineral magnético.  

Cf. suscetibilidade magnética. 

 

minério  [Bauxita]. 

 

 s.m. Rocha em geral constituída de um 

mineral ou agregado de minerais contendo 

um ou mais minerais valiosos, possíveis de 

serem aproveitados economicamente. (LV-

016, p. 3). Mineral ou rocha que contém 

um metal ou um mineral explorável em 

condições econômicas. O «minério» é a 

fonte donde se extraem os metais ou outras 

substâncias minerais não-metálicos. (LV-

005, p. 724) 

 

minério bruto   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. ROM. Na mineração a extração 

do «minério bruto», é submetido, 

normalmente, a britagem e lavagem e 

secagem com recuperação em média 

pouco acima de 70% do minério em bruto 

(ROM). (RT-012, p. 8) Sin. ROM. 

 

minério de alto teor   [Bauxita]. 

 

 s.m. Minério com concentração de mineral 

minério muito acima do teor de corte. As 

usinas implantadas para tratamento 

«minérios de alto teor» incluíram assim 

circuitos de britagem e peneiramento, ou 

aproveitamento de finos naturais de alto 

teor. (LV-006, p. 126) 

 

minério de alumínio  [Bauxita], [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. bauxita. A bauxita, «minério de 

alumínio» utilizado para a produção de 

alumina, foi inicialmente encontrada na 

região Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), 

o que propiciou o desenvolvimento da 

indústria do alumínio nessa região. (RT-

014, p. 19) Sin. bauxita. 

 

minério de bauxita   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. bauxita. Em meio a esta gama de 

minerais está uma rocha denominada 

bauxita, mais comumente chamada de 

«minério de bauxita», sendo esta uma 

matéria-prima heterogênea composta 

principalmente de um ou mais tipos de 

hidróxido de alumínio. (DT-001, p. 21) 

Var. bauxita.  

 

minério granulado   [Bauxita]. 

 

 s.m. Minério compacto com granulometria 

que varia de acordo com o tipo de minério 

em questão. Assim, para o caso de fluorita, 

consiste na qualificação do minério  

compacto com granulometria entre 38 e 20 

mm. (LV-014, p. 724). Além das pilhas de 

estocagem de «minério granulado» úmido 

(-3” + 14#), minério fino (.14# + 150#) e 

minério superfino (-150# + 400#), existe 

também na área do porto, um galpão 

coberto para armazenagem do minério que 

passa pelos secadores e do 

‘blending”entre o granulado seco e os 

produtos finos e superfinos. (RT-020, p. 

II.26) 

 

mineroduto   [Bauxita]. 

 

 s.m. Sistema de tubulações pressurizados 

por onde se transporta minérios em forma 

de polpa a longas distâncias, com baixo 

impacto ambiental. A bauxita produzida na 

Mina Paragominas é transportada na 

forma de polpa (50% em sólidos) para a 

Alunorte através de um «mineroduto» de 

244 km de extensão. (RT-011, p. 13) Nota: 

O mineroduto é um sistema de transporte 

de minério por meio de tubulação. A polpa 

de minério é impulsionada ao longo da 

tubulação por sistemas de estações de 

bombas e válvulas. A estação de bombas 

tem a função de impulsionar a polpa de 

minério, aumentando a pressão dentro dos 
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tubos. A estação de válvulas tem a função 

de reduzir a pressão dentro do tubo, 

freando a polpa de minério. 

 

miscelânea  [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de tarefas; mistura de tarefas 

tais como: medições de um modo geral, 

medição de temperatura, levantamento de 

viga anódica, aferição, etc. Torna-se 

necessário a cada ciclo de 12 dias, na 

tarefa de ‹‹miscelânia››, elevar a viga para 

permitir a continuidade do processo. (AP-

029) 

 

misto  [Bauxita]. 

 

 s.m. Mistura de material valioso e material 

sem valor ou de menor valor. (LV-016, 

301). Por ser um separador de dois 

estágios, a separação resulta em três 

produtos, podendo ser usada para 

obtenção de concentrado (produto valioso), 

«misto» e rejeito. O misto obtido, 

dependendo da situação, pode ser 

cominuído, deslamado e retornar ao 

mesmo circuito. (LV-016, p. 293) 

 

misturador contínuo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Máquina que faz a mistura do 

agregado seco com o piche para formar a 

pasta verde. A mistura deve ser eficiente 

para atingir a uniformidade da pasta e 

esta é dependente do processo e dos 

equipamentos como o ‹‹misturador 

contínuo››. (AP-005, p. 26) Nota: Esse 

equipamento se chama misturador 

contínuo porque a produção não é por 

batelada, é feita de forma contínua, 

ininterrupta. 

 

moagem   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de cominuição em que o 

material é fragmentado, ou reduzido de 

tamanho, obtendo-se nesta um produto 

adequado à concentração ou a qualquer 

outro processo industrial. (LV-005, p. 70), 

(LV-015, p. 143). A «moagem» tem o 

objetivo de diminuir, o máximo possível, o 

tamanho das partículas no tamanho 

adequado às diferentes operações 

subsequentes a que devem ser submetidas, 

para obtenção de produtos com 

granulometria inferior a 10 milímetros. 

(DT-004, p. 50) 

 

moagem a seco   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo no qual o produto de entrada 

do moinho e o produto final devem ser 

fornecidos seco. (LV-005, p. 69). Na 

«moagem a seco», o material a ser moído 

pode escapar aos contatos com os corpos 

moedores mais facilmente do que na 

moagem úmida, pois estes e as placas de 

revestimentos ficam recobertos com 

partículas finas que reduzem a eficácia dos 

corpos moedores. (LV-005, p. 82) 

Var. moagem em via seca.  Nota: Moagem 

sem adição de água, sendo que a expressão 

a seco, geralmente se refere ao mineral que 

contém umidade insuficiente para agregar 

as suas partículas e que não sofreu adição 

de água. (LV-011, p. 218) 

 

moagem a úmido  [Alumina]. 

 

 s.f. Processo no qual o material é 

misturado à entrada do moinho, com uma 

quantidade suficiente de água, de modo a 

formar uma pasta. (LV-005, p. 69). 

Moagem em que é adicionada ao mineral 

uma quantidade de água necessária para 

que a polpa adquira a adequada fluidez 

para poder ser manipulada com mais 

facilidade, especialmente no que se refere 

a sua passagem através do moinho. (LV-

005, p. 70) Var. moagem por via úmida.  

Nota: Moagem em que é adicionada ao 

mineral uma quantidade de água necessária 

para que a polpa adquira a adequada 

fluidez para poder ser manipulada com 

mais facilidade, especialmente no que se 

refere a sua passagem através do moinho. 

(LV 15, p. 218) 
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moagem autógena  [Alumina]. 

 

 s.f. Moagem em que é usado o granulado 

do próprio minério como elemento moedor. 

(LV-012, 218). O bom desempenho da 

«moagem autógena» depende muito da 

competência do minério. O operador deve 

ter habilidade de descobrir a maneira pela 

qual o minério mói a si próprio, pois cada 

minério possui o seu  próprio 

comportamento no ambiente de moagem. É 

comum afirmar que, no processo de 

moagem autógena, o minério é quem fala 

"moa-se à minha maneira". (LV- 18, p. 215) 

 

moagem em circuito aberto   [Alumina]. 

 

 s.f. Moagem feita em um moinho que 

recebe pelo lado da alimentação o material 

a moer e fornece pelo lado da descarga o 

produto, em uma só passagem pelo moinho. 

(LV-005, p. 71). A moagem em circuito 

fechado reduz o tempo de residência das 

partículas e portanto a proporção de 

partículas de tamanho fino, se comparada 

com a «moagem em circuito aberto». Isso 

diminui a sobremoagem e aumenta a 

energia disponível para a moagem de 

partículas mais grossas. (LV-016, p. 166) 

 

moagem em circuito fechado   [Alumina]. 

 

 s.f. Moagem em que a descarga do moinho 

é conduzida a um dispositivo de 

classificação e o material com 

granulometria indesejada retorna ao 

moinho. (LV-005, p. 71). A «moagem em 

circuito fechado» reduz o tempo de 

residência das partículas e portanto a 

proporção de partículas de tamanho fino, 

se comparada com a moagem em circuito 

aberto. Isso diminui a sobremoagem e 

aumenta a energia disponível para a 

moagem de partículas mais grossas. (LV-

016, p. 166) 

 

moagem por via úmida   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. moagem a úmido. A «moagem 

por via úmida» não necessita de coletores 

de poeira, podendo-se manter os níveis de 

poluição da instalação nos melhores 

padrões sem recorrer a equipamentos 

sofisticados e de manutenção dispendiosa. 

(LV-005, p. 4-20) Var. moagem a úmido.  

 

moega   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. tremonha. O minério é 

descarregado diretamente numa «moega» 

dotada de um alimentador de placas de 

velocidade variável , que descarrega num 

sistema de correias transportadoras para 

alimentação direta da planta ou empilhado 

num pátio para posterior retomada por 

pás carregadeiras. (LV-003, p. 634) 

Sin. tremonha. 

 

moinho cilíndrico   [Bauxita]. 

 

 s.m. Moinho constituído de uma carcaça 

cilíndrica de ferro, revestida internamente 

com placas de aço ou borracha, que gira 

sobre mancais e contém no interior uma 

carga solta de barras ou bolas de ferro ou 

aço. (LV-016, p. 152). Nota: Os corpos 

moedores são elevados pelo movimento da 

carcaça até um certo ponto de onde caem, 

seguindo uma trajetória parabólica, sobre 

as outras bolas que estão na parte inferior 

do cilindro e sobre o minério que ocupa os 

interstícios das bolas. As bolas 

acompanham o movimento da carcaça e 

impelidas pela força centrifuga percorrem 

uma trajetória circular. Enquanto uma 

força centrifuga for maior que a força da 

gravidade, as bolas permanecem nesta 

trajetória. No momento que o componente 

da força da gravidade que se opõem a força 

centrífuga for maior que esta, as bolas 

abandonam a trajetória circular e passam a 

seguir uma trajetória parabólica.  (LV-016, 

p. 153) 

 

moinho de barras   [Alumina]. 

 

 s.m. Moinho cilíndrico que utilizam barras 

como meio moedor, e podem ser 

considerados máquinas de britagem fina ou 

de moagem grossa. (LV-016, p. 156). A 
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bauxita é triturada, em um aparelho 

chamado «moinho de barras», juntamente 

com um licor rico em NaOH que foi usado 

anteriormente no mesmo processo e foi 

pré-aquecido formando uma pasta aguada 

que será levada aos digestores. (AD-004, p. 

6) 

 

 
 

moinho de bolas   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Triturador consistituído por um 

cilindro rotativo horizontal, contendo uma 

carga de bolas de aço ou seixo que rolam 

ou caem como cascata sobre o material a 

ser triturado. (LV-009). As frações fina e 

extrafina são produzidas pelo ‹‹moinho de 

bolas››. A fração fina é a fração mais 

importante e requer um maior controle, 

sua importância vem do fato de ser 

responsável por aproximadamente 80% da 

demanda de piche do anodo.  (AP-005, p. 

22) Sin. ball mill. 

 

 
 

moinho de martelos   [Bauxita]. 

 

 s.m. Moinho que consiste de um eixo 

girando em alta rotação e no qual ficam 

presos, de forma articulada, vários blocos 

ou martelos. O material é alimentado pela 

parte superior e as partículas sofrem o 

impacto dos martelos e são projetadas 

contra a superfície interna da câmara, 

fragmentando-se, para depois serem 

forçadas a passar por tela inferior que vai 

bitolar a granulometria da descarga. (LV-

016, p. 168). Os equipamentos mais 

empregados na moagem são: moinho 

cilíndrico (barras, bolas ou seixos), 

«moinhos de martelos» entre outros. (LV-

015, p. 181) 

 

 
 

moinho de rolos com mesa giratória  

 [Bauxita]. 

  

s.m. Moinho constituído por uma mesa 

giratória e sobre esta se localizam os rolos 

estacionários, no entanto giratórios sobre o 

seu próprio eixo. A pressão dos rolos sobre 

a mesa é controlada, hidraulicamente, com 

sistemas de alívio para permitir o 

afastamento dos rolos. (LV-016, p. 171). A 

compressão em camadas de partículas é o 

mecanismo de fragmentação predominante 

nos «moinhos de rolos com mesa 

giratória». (LV-016, p. 172) 

 

montagem do forno   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. operação de partida. A pasta de 

socagem, que permite uma dilatação do 

sistema, é socada durante a ‹‹montagem 

do forno››. (AP-009, p. 207). Sin. operação 

de partida. 

 

motoniveladora   [Bauxita]. 

 

 s.f. Máquina autopropulsionada sobre 

rodas que utiliza como grande ferramenta 

uma lâmina larga, regulável e ajustável 

para fazer a terraplanagem nas minas, 
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sendo um dos mais importantes 

instrumentos para a conservação das vias. 

Desta forma, ao se passar esta máquina 

«motoniveladora», ocorrerá a retirada da 

camada superficial do solo, cuja ausência, 

associado a compactação dos solos ao 

longo da faixa, poderá comprometer a 

regeneração natural da vegetação nesta 

faixa. (RT-017, p. 107) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

motor do macaco   [Alumínio]. 

 

 s.m. Motor instalado no forno de redução 

que faz a movimentação da viga anódica. 

Verificar o isolamento do ‹‹motor do 

macaco››, a atuação para cima e para 

baixo ou se não há nenhum barulho 

durante a atuação. (AP-010, p. 214) 

 

mulita   [Alumínio]. 

 

 s.f. Silicato de alumínio (³Al²O³.²SiO²), 

correspondendo a 71,8% de Al²O³ e 28,2% 

de SiO². (AP-005, p. 5). [...] cristalização 

de espinélio com estrutura de alumina-

gama e formação de núcleos de ‹‹mulita›› 

de "baixa cristalinidade". (AP-005, p. 3) 

Nota: Ela existe na natureza apenas como 

uma raridade mineralógica (ilha de Mull, 

daí o nome); sendo obtida artificialmente 

por fusão ou pela reação no estado sólido. 

(AP-005, p. 5) 

 

 

N  -  n 

 

 

 

navio graneleiro   [Bauxita]. 

 

 s.m. Navio de construção especial 

destinados ao transporte de carga 

homogénea, a granel (não unitizada), com 

carga/descarga vertical através de 

escotilhas de grandes dimensões, não 

possuindo, assim, guindastes de carga e 

descarga. Possui características estruturais 

diferentes, conforme destine ao transporte 

de granéis pesados (minérios) de granéis 

leves (cereais). Atualmente, 100% do 

minério de bauxita recebido pela Alunorte 

é proveniente da MRN, que chega através 

de «navios graneleiros» que descarregam 

o minério no Porto de Vila do Conde. (RT-

014, p. 10) 

  
 

navio tipo panamax   [Bauxita]. 

 

 s.m. Navio que, devido às suas dimensões, 

alcançou o tamanho limite para passar nas 

eclusas do Canal do Panamá. Isso significa 

um comprimento de 1000 pés (305 m), 

uma boca de 110 pés (33,5 m) e um calado 

de 85 pés (26 m). Na MRN, o produto é 

embarcado a granel em «navios tipo 

panamax» (capacidade canal do Panamá-

75 mil toneladas), com umidade de 5% (no 
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caso do produto seco para exportação) ou 

12% (produto úmido para o mercado 

interno). (RT-011, p. 13) Nota: Um navio 

Panamax deve ter tipicamente no máximo 

um comprimento de 965 pés (294 m), uma 

largura de 106 pés (32,3 m) com um 

calado de 39,5 pés (12,04 m). 

 

 

nível de banho   [Alumínio]. 

 

 s.m. Altura do banho no forno. É um 

parâmetro a ser mantido dentro dos fornos 

de mais ou menos 17 cm de altura. Quando 

ocorrer baixo ‹‹nível de banho››, assegure-

se que o nível de banho é mantido 

convenientemente. (AP-010, p. 324) 

 

 

O  -  o 

 

 

objetivo ambiental   [Alumínio]. 

 

 s.m. Propósito ambiental global, 

decorrente da política ambiental que uma 

organização se propõe a atingir, sendo 

quantificado sempre que exequível. (AP-

035). A política ambiental deve fornecer a 

estrutura para o estabelecimento e revisão 

das metas e ‹‹objetivos ambientais››. (AP-

035) Cf. meta ambiental. 

 

obliquidade   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ângulo formado pelo eixo de uma 

jazida e uma horizontal, medido no seu 

plano médio, ou seja, o ângulo entre o seu 

eixo e o seu traço medido no plano médio. 

(LV-012, p. 228). Somente em uma jazida 

vertical a declividade e a ‹‹obliquidade›› 

apresentam o mesmo valor. (LV-012, p. 

228) 

 

OCH   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. oficina de chumbamento de haste. 

Na Área de Carbono melhorias permitiram 

a produção de anodos de maior 

comprimento (1.480mm) na fase 1 (FAV I, 

FAC I e ‹‹OCH›› I) para consumo nas 

Reduções II e IV.  (RT-007, p. 4) 

Var. oficina de chumbamento de haste.  

 

off-Shore disposal   [Alumina]. 

 

 s.f. Método de disposição da lama 

vermelha que consiste no lançamento da 

lama vermelha em um receptor, rio ou 

oceano. (TI-001, p. 33). Das 84 plantas de 

beneficiamento de alumina existentes no 

mundo, somente 7 ainda utilizam método 

«off-Shore disposal» devido à escassez de 

área para disposição final, persistindo em 

países como Japão e Itália. (AC-009, p. 

329) Nota: Este tipo de disposição final foi 

praticamente abandonado, mas ainda há 

países, como Japão e Itália, que fazem isso 

devido a falta de área disponível para 

disposição final. (TI-001, p. 33) 

 

oficina de chumbamento de haste  

 [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjuntos de equipamentos 

interligados que tem por finalidade unir as 

hastes metálicas aos anodos cozidos, 

recuperar a crosta e o butt. (AP-005, p. 50). 
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A identificação da haste do anodo é de 

suma importância para a Redução e 

‹‹oficina de chumbamento de hastes›› 

fazerem o rastreamento da troca. A 

identificação deve ser feita na parte 

superior da haste do anodo, colocando 

data, turma e operador. (AP-006, p. 5) 

Var. OCH.  

 

 
 

óleo BPF   [Alumínio]. 

 

 s.m. Óleo combustível pesado utilizado 

nos fornos de cozimento de anodo. Outra 

parte de energia é o ‹‹óleo BPF›› 

queimado durante a fase de fogo forçado. 

(AP-009, p. 191) Var. BPF.  

 

operação de desmatamento   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. desmatamento. Antes da 

«operação de desmatamento», toda 

madeira aproveitável é marcada por 

pessoal especializado, para posterior 

aproveitamento, e a derrubada é feita após 

limpeza do terreno ao redor. (LV-003, p. 

629) Var. desmatamento.  

 

operação de fornos após partida  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Operação do forno em um período 

chamado de "período de transição", que é 

de aproximadamente 30 dias após a partida. 

Neste período suas condições operacionais 

são ajustadas de forma lenta e gradual. 

(AP-010, p. 238). A ganulometria é uma 

das principais propriedades da alumina 

para o processo de ‹‹operação dos fornos 

após partida››. (AP-010, p. 238) 

 

operação de lavra   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. lavra. A «operação de lavra» nas 

minas de bauxita da MRN são compostas 

pelas seguintes etapas: desmatamento, 

decapeamento, escavação, carregamento, 

transporte e recuperação das áreas 

mineradas, com o reflorestamento. (RT-

024, p. 30) Var. lavra. Sin. explotação. 

 

operação de partida   [Alumínio]. 

 

 s.f. Passos e cuidados que antecedem a 

preparação (montagem) do forno de 

redução para colocá-lo em operação na 

linha de fornos. (AP-010, p. 231). Os 

passos para a ‹‹operação de partida›› são: 

inspeção do forno, peneiramento do coque, 

inspeção dos anodos, colocação dos 

anodos, colocação dos papelões, 

colocação dos flexíveis de partida, adição 

da crosta, banho sólido, ou criolita no 

canal e colocação das tampas no forno. 

(AP-010, p. 231) Sin. montagem do forno. 

 

operações de concentração   [Bauxita]. 

 

 s.f. Separação seletiva de minerais que se 

baseiam nas diferenças de propriedade 

entre o mineral-minério (o mineral de 

interesse) e os minerais de ganga. Entre 

estas propriedades se destacam: peso 

específico (ou densidade), suscetibilidade 

magnética condutividade elétrica, 

propriedades de química de superfície, cor, 

radioatividade, forma etc. (LV-016, p. 3). 

Na maioria das vezes, as «operações de 

concentração» são realizadas a úmido. 

(LV-016, p. 4) 

 

operações unitárias  [Bauxita], [Alumina]. 

 

 s.f. Operações fundamentalmente físicas, 

embora possa envolver excepcionalmente 

reações químicas. (LV-008, p. 3). Entre 

muitas outras finalidades, as «operações 

unitárias» visam reduzir o tamanho dos 

sólidos a processar, transportá-los, 

separar componentes de misturas ou 

aquecer e resfriar sólidos e fluidos. São 
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exemplos o britamento, a filtração, a 

secagem, a evaporação, a destilação, a 

absorção e a extração. (LV-008, p. 3) 

 

operador de painel   [Alumínio]. 

 

 s.m. Operador que controla os 

equipamentos da área operacional via sala 

de painel. Verificar a imersão dos anodos 

e autorizar o ‹‹operador de painel›› a 

levantar a viga. (AP-004). Nota: Todo 

controle da planta está centralizado na sala 

de controle, e de lá o operador de painel 

controla os equipamentos da área. 

 

operador de partida   [Alumínio]. 

 

 s.m. Operador que faz parte da equipe de 

partida. O ‹‹operador de partida›› deve 

solicitar à subestação a redução de 

corrente para 150 KA. (AP-004) 

Cf. equipe de partida. 

 

operador de redução   [Alumínio]. 

 

 s.m. Operário que trabalha na área de 

redução, operando os fornos eletrolíticos. 

O formulário de distribuição de corrente 

deve ser assinado pelo ‹‹operador de 

redução›› que realizou as medidas. (AP-

004) 

 

overfeed   [Alumínio]. 

 

 s.f. Modo de alimentação de alumina mais 

rápido, utilizado automaticamente pelo 

controle de alimentação de cubas. Tem por 

objetivo alimentar o forno com alumina 

com uma taxa maior do que a teórica que o 

forno precisa. (AP-034). A concentração 

de alumina em períodos alternados de 

alimentação mais rápida ‹‹over feed›› e 

alimentação mais lenta (under feed) de 

alumina. (AP-034) Cf. alimentação; under 

feed. 

 

overflow   [Alumina]. 

 

 s.m. (1) Orifício de saída na extremidade 

superior dos ciclones e hidrociclones. (2) 

Saída por transbordamento por onde sai o 

chamado licor verde, que contém 

basicamente NaAlO2, água e algumas 

poucas impurezas  nos espessadores (3) 

Denominação dada ao material extraído 

por essa parte do equipamento. O 

espessador é um sistema de separação 

sólido-líquido com duas saídas chamadas 

«overflow» e underflow. (AD-004, p. 7) 

 

oxidação ao ar   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Reação endotérmica que ocorre no 

topo e nas partes laterais expostas do 

anodo. A reação de ‹‹oxidação ao ar›› 

(air-burning) ocorre em maior quantidade 

no carbono que é obtido pelo cozimento do 

anodo. (AP-005, p. 14) Sin. air-burning. 

Nota: O carbono, a elevadas temperatura, 

reage com o oxigênio do ar gerando 

monóxido e dióxido de carbono. Em um 

forno eletrolítico ou forno de cozimento, 

deve-se usar algum material para cobrir o 

anodo e protegê-lo contra oxidação. No 

processo eletrolítico, há uma reação 

normal, o oxigênio da alumina reage com o 

carbono do anodo. Essa reação é perfeita 

porque gera CO e CO2, mas produz 

alumínio; a oxidação ao ar é maléfica ao 

processo porque com a reação, perde-se 

carbono do anodo sem produzir alumínio. 

 

óxido de alumínio  [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. alumina. O alumínio metálico 

precisa ser obtido a partir da alumina ou 

‹‹óxido de alumínio››, Al2O3, que é 

produzido através do processo Bayer e, 

posteriormente, eletrolisado no processo 

Hall-Héroult. (AD-004, p. 5) Sin. alumina 

calcinada, alumina. 

 

óxido de alumínio hidratado   [Bauxita]. 

 

 s.m. Óxidos de alumínio com moléculas 

de água em suas formações cristalinas. 

(AD-004, p. 5). Os «óxidos de alumínio 

hidratado» são o tri-hidrato, gibbsita 

(Al²O³.³H²O), e os mono hidratos, 

boehmita e diásporo (Al²O³.H²O). Cada 
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um desses minerais difere quanto à 

estrutura cristalina e às propriedades, 

tornando-as mais ou menos preferíveis 

durante o processo de extração da alumina. 

(AD-004, p. 5) 

 

oxirredução  [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo que tem por base a eletrólise 

(processo de oxirredução); consiste na 

realização de uma reação química devido à 

passagem de corrente elétrica por um 

condutor denominado eletrólito. (RT-005, 

p. 5). O processo de eletrólise da alumina 

(Al²O³) é uma reação de oxirredução, ou 

seja, de retirada do oxigênio do composto. 

(AD-002, p. 85) Nota: A oxidação é a 

perda de elétrons, e redução é o ganho de 

elétrons, oxidação e redução ocorrem 

sempre como reações simultâneas em 

quantidades equivalentes. Os elétrons 

perdidos na semi-reação de oxidação 

devem ser ganhos na semi-reação de 

redução. (RT-005, p. 5) 

 

 

P  -  p 

 

 

pacote de anodo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Conjunto de três anodos dispostos na 

horizontal dentro do forno. Os ‹‹pacotes de 

anodo›› são colocados de maneira que 

fique bem centralizados dentro de poço. 

(AP-023) 

 

padrão de emissão   [Bauxita], [Alumina], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Nível tolerável de emissão de uma 

certa substância. Os estudos realizados 

mostram elevados valores de remoção de 

poluentes como sólidos dissolvidos, 

suspensos e metais, de forma que o 

efluente se enquadra nos «padrões de 

emissão», associado à neutralização e 

geração de um lodo de fácil descarte e de 

água tratada. (LV-006, p. 672) 

 

padrão gerencial de itens de controle  

 [Alumínio], [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Documento básico (padrão), através 

do qual os gerentes de áreas acompanharão 

o cumprimento dos itens de controle de 

seus produtos ou serviços. (AP-020). O 

‹‹padrão gerencial de itens de controle›› é 

de uso do próprio gerente para 

acompanhar o cumprimento dos itens de 

controle de seus produtos e serviços. (AP-

020) 

 

padrão gerencial de sistema   [Alumínio]. 

 

 s.m. Documento básico (padrão) que 

traduz os procedimentos e a maneira de 

trabalhar em situações interdepartamentais. 

(AP-020). É evidente que o ‹‹padrão 

gerencial de sistema›› deve ser elaborado 

com o pleno consenso das pessoas 

envolvidas. (AP-020) 

 

padrão técnico de processo   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Documento padrão para o 

planejamento do controle de proceso. Nele 

consta todo o processo de fabricação de 

um produto ou execução de um serviço, as 

características de qualidades e os 

parâmetros de controle. (AP-020). O 

‹‹padrão técnico de processo›› é na 

realidade o projeto do processo. (AP-020) 

 

PAL   [Alumínio], [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Painel de Alarmes Local. Reconhecer 

o alarme no ‹‹PAL››, identificar o número 

do forno e atuar de imediato na supressão. 

(AP-004) Nota: Cada seção tem seu PAL 

que dá a informação de qual forno gerou o 

alarme e que tipo de alarme foi gerado. 

Quando um forno gera um alarme, esse 

alarme só pode ser desligado nesse PAL. 
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pallet   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. (1) Suporte que serve para colocar e 

transportar anodos e butts. Cada pallet 

suporta dois anodos ou dois butts. (2) 

Acessório de embalagem consistindo de 

um tabuleiro de madeira, metal, plástico ou 

outro material, com forma adequada para 

ser usada por empilhadeira ou guindaste. 

Colocar o anodo no ‹‹pallet›› e escrever 

na haste a palavra 'REJEITADO'. (AP-004) 

 

panamax   [Bauxita]. 

 

 s.m. Denominação do navio graneleiro ou 

navio-tanque, cujas dimensões são 

compatíveis com as eclusas atuais (2010) 

do Canal do Panamá (275 m de 

comprimento x 32,3 m de boca), 

permitindo a sua travessia pelo mesmo. Na 

MRN, o produto é embarcado a granel em 

navios tipo «Panamax» (capacidade canal 

do Panamá -75 mil toneladas), com 

umidade de 5% (no caso do produto seco 

para exportação) ou 12% (produto úmido 

para o mercado interno). A bauxita 

produzida pela Mineração Rio do Norte é 

transportada por 1.000 km, ao longo dos 

rios Trombetas e Amazonas, e 

desembarcada no porto de Vila do Conde, 

de onde é conduzida até a Alunorte. (p. 13) 

 

panelão   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento, em forma de panela, 

que tem a função de receber a escória ou 

sobra de metal líquido oriundas dos CTMs 

e fornos. Com auxílio da empilhadeira de 

giro, bascular o ‹‹panelão›› colocando 

escória quente no piso. (AP-028, p.38) 

 
 

panelinha   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Tipo de cadinho pequeno da área de 

chumbamento usado para vazar o ferro 

funfido entre o anodo e o pino para fazer o 

chumbamento. O metal líquido será 

vazado na ‹‹panelinha›› pouco a pouco 

após chumbamento realizado. (RT-016) 

 

papa-lama   [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo em forma de concha, 

acoplado à ponte rolante, que tem a função 

de fazer a limpeza do material que cai, 

após a troca de anodo, no forno eletrolítico: 

lama e crosta. Não transportar o ‹‹papa-

lama›› com empilhadeira pelo corredor de 

trabalho [...]. (AP-004) 

 

 
 

parede de refratário   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Parede das câmaras de combustão dos 

fornos de cozimento construída de tijolos 

refratários que servem como duto de gás. A 
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construção das ‹‹paredes de refratários›› 

dessas câmaras apresenta uma 

particularidade, elas possuem juntas 

verticais abertas, o que irá permitir a 

queima dos voláteis de piche no interior 

das câmaras de combustão. (AP-009, p. 

190) 

 

parte interessada   [Alumínio]. 

 

 s.f. Indivíduo ou grupo interessado ou 

afetado pelo desempenho ambiental de 

uma organização. (AP-035). A 

organização deve estebelecer e manter 

procedimentos para recebimento, 

documentação e resposta a comunicações 

pertinentes das ‹‹partes interessadas›› 

externas. (AP-035) 

 

particulado   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Partículas de carvão, carbono, cinzas 

ou outras impurezas provenientes da 

fabricação do piche, ou são formadas por 

partículas levadas pelos gases que saem 

dos fornos de cozimento ou dos fornos de 

redução. Durante o pré-aquecimento, 

manter o forno fechado, visando diminuir 

a emissão de gases e ‹‹particulado›› para 

a atmosfera. (AP-004) 

 

partida   [Alumínio]. 

 

 s.f. Procedimentos, após aquecimento, 

para colocar o forno em operação para 

produzir alumínio líquido. O anodo pode 

quebrar dentro do forno com a passagem 

de corrente, durante a ‹‹partida›› ou com o 

forno em operação, trazendo distúrbios 

para o forno. (AP-005, p. 9) Nota: Há dois 

momentos que não devem ser confundidos, 

quando se liga o forno e quando se parte o 

forno. Ligar o forno é colocar o forno no 

sistema de pré-aquecimento, no qual o 

forno é colocado em uma temperatura mais 

elevada para posteriormente receber banho 

e lastro de metal para poder ser feita a 

partida. 

 

 

pasta anódica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. pasta verde. O anodo de carbono 

é feito a partir de coque de petróleo e 

piche. O coque passa por um processo de 

cominuição seguido por peneiramento. Os 

sólidos com tamanho adequado são 

misturados ao piche e formam a  ‹‹pasta 

anódica››, que é compactada e então 

cozida em óleo a 1200° C por cerca de 15 

dias. Finalmente os blocos recebem hastes 

condutoras no processo chamado de 

chumbamento. (TI-001, p. 26) Sin. pasta 

verde. 

 

pasta catódica  [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. pasta de socagem. Concreto 

refratário, tijolo refratário, tijolo isolante, 

‹‹pasta catódica››, concreto convencional 

fazem parte do revestimento do forno. (AP-

009, p. 189). Sin. pasta de socagem. 

 

pasta de socagem   [Alumínio]. 

 

 s.f. Mistura carbonosa a base de antracito 

e piche usada nos revestimentos de cubas 

eletrolíticas. Ela é socada durante a 

montagem do forno para fazer um anel em 

volta dos blocos catódicos. (AP-009, p. 

207). A ‹‹pasta de socagem››, que permite 

uma dilatação do sistema, é socada 

durante a montagem do forno. (AP-009, p. 

207) Sin. pasta catódica. 

 

pasta fria  [Alumínio]. 

 

 s.f. Pasta catódica fria. É uma pasta que se 

pode fazer a socagem em temperatura 

ambiente. A ‹‹pasta fria›› é aplicada na 

temperatura ambiente e o endurecimento 

se produz pelo efeito da resina adicionada. 

(AP-009, p. 208) Cf. pasta de socagem. 

Nota: Tradicionalmente a pasta é 

compactada em quente a 110º C, esta 

operação é perigosa devido aos gases 

produzidos pelo piche. Por tal motivo, 

atualmente as companhias estão 

empregando pastas frias. Neste caso, o 

trabalhador não está exposto aos gases 
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emitidos pelo piche durante a montagem 

dos blocos. (AP-009, p. 208) 

 

pasta verde  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Mistura de coque, piche, butt e, 

eventualmente, rejeito verde que é 

moldada para formar o anodo verde. A 

‹‹pasta verde›› e o anodo verde rejeitado 

são provenientes da fábrica de anodos 

verdes, os anodos cozidos rejeitados são 

provenientes do forno de cozimento. (AP-

005, p. 54) Sin. pasta anódica. 

 

pátio de estocagem   [Alumina]. 

 

 s.m. 1. Espaço reservado, aberto, na mina, 

destinado para estocagem de minérios em 

pilhas. 2. Espaço reservado dentro da 

fábrica onde é estocado o mínério 

desembarcado dos navios. A bauxita da 

MRN chega no porto e fica armazenada no 

«pátio de estocagem», depois segue em 

correias para os moinhos, onde é triturada 

e moída até ficar do tamanho ideal para o 

processo. (DVD-002) Nota: O pátio de 

estocagem constitui-se das pilhas de 

estocagem e dos equipamentos para 

movimentação do material: transportadores 

de correia, empilhadoras e recuperadoras. 

 

 
 

pátio de estocagem de alumínio  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Local onde se estoca os lingotes de 

alumínio já embalados em pilhas pronto 

para embarque. Logo após ocorrerá o 

resfriamento secundário, através de jatos 

de água. Sendo então cintado, identificado 

e colocado no ‹‹pátio de estacagem de 

alumínio››. (AP-005, p. 11) 

 
 

pátio de homogeneização de minérios  

 [Bauxita]. 

 

 s.m. Local onde são descarregados os 

minérios provenientes das minas. (RT-020, 

p. 15). A segunda mina, o novo sistema de 

britagem de Sacará, os sistemas de 

correias e o «pátio de homogeneização de 

minérios», que será implantado na área 

industrial de Sacará, devem estar em 

operação plena a partir de janeiro de 1997.  

(RT-019, p. II. 17) 

 

PCL   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Painel de Comando Local. Painel 

eletrônico que contém diversos módulos de 

controle programável instalado na sala de 

comando da área na planta. Tem a função 

de controlar e monitorar a operação total 

da planta através da programação dos 

parâmetros para operação automática. [...] 

deve ser ligada no ‹‹PCL›› pelo menos 15 

minutos antes de iniciar o levantamento da 

viga anódica e desligada após a conclusão 

do LVA. (AP-029, p. 3) 

 

PCP   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. Planejamento e controle de 

produção. Saber o que foi produzido, a 

quantidade alcançada, controlar o estoque, 

informar quanto foi negociado e o que foi 

vendido são funções da turma do 

planejamento e controle de produção - 

«PCP», da GETEC. (DVD-016) 

Var. Planejamento e controle de produção.  
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PDCA   [Alumínio]. 

 

 s.m. Método gerencial que consiste em 

planejar, executar, controlar e agir 

corretivamente sobre um processo sempre 

que apresentar problemas. (AP-020). 

Todos devem usar o mesmo padrão 

gerencial, o chamado ‹‹PDCA››. (AP-019) 

Var. ciclo PDCA; método PDCA.  Nota: 

A sigla é um empréstimo do inglês e 

corresponde, respectivamente, a P 

(plan/planejar), D (do/executar), C 

(check/controlar), e A (act/agir). É 

composto por quatro fases que têm a 

função de estudar um processo e decidir 

que mudanças podem melhorá-lo, fazer as 

mudanças em pequena escala, observar os 

efeitos e repetir a mudança em outro 

ambiente e verificar os efeitos colaterais, 

se necessário. (AP-017) 

 

Pedologia  [Bauxita]. 

 

 s.f. Ciência que trata da origem, 

morfologia, distribuição, mapeamento e 

classificação dos solos. (LV-012, p. 238). 

Na «Pedologia» é utilizada a escala 

internacional de Atterberg (1912) 

modificada, na qual a areia é representada 

pela granulometria entre 0,05 e 2 mm. 

(LV-012, p. 34) 

 

pelotização   [Alumina]. 

 

 s.f. Tratamento prévio dado a alguns bens 

minerais. Consiste na moagem do minério 

até transformá-lo em pelotas, seguida de 

aquecimento para eliminar a umidade. A 

«pelotização» é o processo indicado para 

aglomeração de finos de minério, em 

particular, concentrados de ferro. (LV-04, 

p. 379) 

 
 

peneira de finos   [Alumínio]. 

 

 s.f. Peneira do tipo oscilante. Toda a sua 

carcaça é estática e suas telas são 

movimentadas por vibradores 

eletromagnéticos. Periodicamente, esses 

vibradores aumentam sua intensidade com 

o objetivo de se realizar limpeza das 

malhas. Faz a separação do material em 

três granulometrias: menor que 0,2 mm, de 

0,2 a 1 mm e de 1 a 3 mm. (AP-011, p. 

172). A ‹‹peneira de finos›› tem 

capacidade para 35 t/h. (AP-011, p. 172) 

 

peneiramento   [Alumínio], [Bauxita]. 

 

 s.m. Operação de separação por tamanho 

realizada industrialmente e que utiliza 

superfícies com aberturas geométricas de 

formas variadas. Nessa separação são 

gerados dois produtos: o material retido 

(oversize) e o material passante (undersize). 

(LV-027, p. 61). Entende-se por 

«peneiramento», a separação de um 

material em duas ou mais classses, 

estando estas limitadas uma superior e 

outra inferior. (LV-015, p. 276) 

Var. peneiramento industrial.  

 

peneiramento industrial   [Alumínio], 

[Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. peneiramento. Os objetivos 

usuais do «peneiramento industrial» são: 

evitar a entrada de partículas menores, ou 

subtamanho (undersize) no equipamento a 

jusante; evitar que o sobretamanho 

(oversize) passe para os estágios 

subsequentes; bitolar adequadamente o 

material para aumento da eficiência das 
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operações a jusante (formação de fluxo 

paucidisperso) ou para adequar um 

produto a especificações. (AC- 09, p. 58) 

Var. peneiramento.  

 

peneira rotativa   [Bauxita]. 

 

 s.f. Aparelho que apresenta uma estrutura 

de forma cilíndrica ou ligeiramente cônica, 

constituída por crivos ou telas, enrolados 

sobre a estrutura metálica que gira em 

torno de um eixo longitudinal. Geralmente 

apresenta malhas seriadas segundo uma 

escala crescente, podendo ser operado a 

seco ou a úmido. (LV-012, p. 239). A 

polpa de minério é distribuída por 

divisores de fluxo em 5 «peneiras 

rotativas» onde o minério sofre 

escrubagem, classificação e lavagem, 

simultaneamente. (RT-019, p. II.32) 

 

peneira vibratória   [Alumínio]. 

 

 s.f. Peneira inclinada a 15º e opera em 

circuito fechado. As telas de separação 

distanciam 250 mm entre si. Faz a 

separação do material nas faixas maior que 

12 mm, menor que 3 mm e intermediário. 

Possui capacidade para 52 ton./h. A calha 

vibratória alimenta a primeira ‹‹peneira 

vibratória›› do tipo niágara para 

classificação em três frações. (AP-023) 

Nota: É um dos equipamentos 

componentes da estação de britagem de 

crosta. Tem a função de fazer a separação 

granulométrica e distribuir a crosta. (RT-

016) 

 

percolação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Passagem de um fluido através de um 

meio poroso. (LV-012, p. 240). A 

instrumentação geotécnica é uma prática 

das mais importantes em obras de 

engenharia de grande porte, que 

comportam riscos tais como ruptura de 

taludes e «percolação» excessiva de água, 

os quais podem acarretar em prejuízos 

para o empreendimento ou mesmo ruína 

total ou parcial da obra. (DT-009, p. 14) 

perda anódica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Medida de resistência do anodo à 

passagem de corrente. Verificar a 

programação de ‹‹perda anódica›› e 

inspecionar equipamentos e ferramentas. 

(AP-004) 

 

perda catódica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Medida de resistência do catodo à 

passagem de corrente. Quando haver forno 

desligado na seção, não medir ‹‹perda 

catódica›› do forno anterior no sentido da 

corrente. (AP-004) 

 

perda de pressão nas mangas  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Perda de pressão entre um ponto de 

duto imediatamente antes dos filtros e um 

ponto de duto imediatamente após a saída 

dos filtros. É causada por mangas muito 

saturada ou furada. Seu valor fica bem 

definido na medida em que o "PDR" é 

igual a soma da "‹‹perda de pressãonas 

mangas›› + Pd". (AP-031, p. 365). 

Var. APm; Pm.  

 

perfil do solo   [Bauxita]. 

 

 s.m. Seção vertical do solo através de 

todos os horizontes pedogeneticamente 

inter-relacionados e também as camadas 

mais profundas, ou mesmo próximas à 

superfície, que tenham sido pouco 

influenciadas pelos processos 

pedogenéticos. (LV-012, p. 240). Perfil 

truncado é o «perfil do solo» que perdeu 

parte do horizonte A ou de todos os 

horizontes superficiais, ou mesmo, parte 

do horizonte B. (LV-012, p. 241) 

 

perfuração   [Bauxita]. 

 

 s.f. Perfuração do solo realizada com 

perfuratrizes com objetivo de introduzir 

explosivos para afrouxamento da camada 

mineralizada. (LV-003, p. 633). A 

«perfuração» é realizada por duas 
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perfuratrizes do tipo Auger Drill, 

montadas sobre caminhão Mercedes Benz 

modelo 2213. (LV-003, p. 633) 

 

pesquisa mineral   [Bauxita]. 

 

 s.f. Conjunto de trabalhos coordenados, 

necessários para a descoberta de uma 

jazida, sua avaliação e determinação da sua 

viabilidade econômica. Compreende os 

trabalhos de prospecção. (LV-012, p. 242). 

Embora o estado do Pará seja detentor de 

importantes reservas minerais, e tenha 

longa tradição em «pesquisa mineral» e 

acadêmica, não dispunha de um produto 

que apresentasse o estado da arte do 

conhecimento geológico. Coube a CPRM, 

na qualidade de Serviço Geológico do 

Brasil, compilar o enorme acervo de 

informações geológicas produzido em 

território paraense ao longo de décadas, 

(...). (p. 21) 

 

picadeira  [Alumínio]. 

 

 s.f. Ferramenta constituída de um 

vergalhão de ferro com ponta na 

extremidade. Tem a função de auxiliar na 

abertura do furo de corrida e também 

servir como alavanca na retirada de 

pedaços maiores de anodo. (AP-030, p. 4). 

Abrir um furo de corrida do forno, sendo 

que a abertura é feita manualmente 

utilizando-se sonda ou ‹‹picadeira››. (AP-

030, p. 19) 

 

piche   [Alumínio]. 

 

 s.m. Resíduo da destilação de óleo cru 

(petróleo) ou alcatrão de carvão mineral. 

Mas comumente é oriundo da indústria 

siderúrgica, provenientes da destilação do 

alcatrão nas unidades de coqueiria. (AP-

009, p. 203). O ‹‹piche›› de petróleo não é 

adequado para a manufatura de anodos, 

blocos catódicos/laterais e pasta de 

socagem por ser muito betuminoso e, após 

coqueificação, apresenta-se friável. (AP-

009, p. 204) Cf. piche de alcatrão. 

 

piche de alcatrão   [Alumínio]. 

 

 s.m. Piche fabricado a partir da destilação 

de resíduos de alcatrão de carvão mineral a 

altas temperaturas. Geralmente o piche de 

alcatrão é preferido para a fabricação de 

anodos devido a sua alta qualidade 

aglomerante. (AP-005, p. 18). Uma 

propriedade importante é o ponto de 

amolecimento, pois esse valor também irá 

influenciar no poder da coqueificação do 

‹‹piche de alcatrão››. (AP-005, p. 19) 

Cf. piche. 

 

picnômetro  [Bauxita] 

 

 s.m. Balão de vidro com fundo chato, 

equipado com uma rolha também de vidro, 

através do qual passa um canal capilar. 

(LV-020, p.39). Uma das técnicas 

utilizadas para medir a densidade de 

sólidos é o método do «picnômetro». (LV-

020, p.39) 

 

pilha de estocagem   [Bauxita]. 

 

 s.f. Acumulação de minério ou mineral 

que se faz quando a demanda diminui, 

quando a planta de tratamento ou 

equipamentos de beneficiamento estão 

incompletos ou temporariamente 

inadequados para manusear o material 

vindo da mina ou outra finalidade. O 

carregamento de minério nos vagões foi 

previsto para ser efetuado de duas 

maneiras. A principal, feita por uma 

moega alimentada por transportador de 

correias de 48'' e a outra, atraves da 

«pilha de estocagem», por intermédio de 

carregadeira móvel sobre pneus, [...]. (LV-

021, p. 86) 
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pinça extratora de anodo   [Alumínio]. 

 

 s.f. Pinça pertencente à ponte rolante que 

tem a função de colocar ou retirar anodo 

ou butt no forno eletrolítico. Deve-se 

quebrar a crosta das laterais, frente e 

fundo do anodo, de forma que este fique 

com as laterais soltas facilitando a 

extração do mesmo e evitar a queda de 

pedaços de crosta dentro do forno. Além 

de evitar forçar a ‹‹pinça extratora de 

anodo››. (AP-010, p. 230) Cf. conjunto de 

extração de anodo. 

 

pino   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Pino de aço fundido ou endurecido 

dentro do anodo para permitir contato 

elétrico e suporte físico. ‹‹Pinos›› com 

corrente alta devem ser desligados. (AP-

010, p. 223) 

 
 

placa de papelão   [Alumínio]. 

 

 s.f. Placa de papelão utilizada no 

procedimento de partida. É colocada no 

canal entre os anodos para evitar a queda 

de material (crosta) entre os anodos. 

Colocar ‹‹placas de papelão›› para 

impedir a penetração da crosta ou criolita 

no espaço entre anodos. (AP-010, p. 219) 

Nota: A chapa de contenção, atualmente, 

foi substituída pela placa de papelão, que 

tem a vantagem de não ser necessário 

retirá-la, pois é queimada com a partida do 

forno, uma vez que a chapa de contenção 

era retirada do forno. Cf. chapa de 

contenção. 

 

planejamento da qualidade   [Alumínio]. 

 

 s.m. Conjunto de atividades que estabelece 

os objetivos e os requisitos da qualidade 

com aplicação dos elementos do sistema de 

qualidade, abrangendo desde o 

planejamento do serviço/produto até 

provisões para melhoria da qualidade. 

(DT-010, p. 408). O planejamento da 

qualidade vem evoluindo para uma 

abordagem estruturada e formal, a qual 

implica a participação interna bem como o 

planejamento conjunto entre clientes e 

fornecedores. (DT-010 , p. 153) 

 

planejamento de lavra   [Bauxita]. 

 

 s.m. Plano do desenvolvimento e da 

extração de uma mina. De um modo geral, 

a geoestatística tem sido bem empregada 

na cubagem de depósitos minerais 

deixando a desejar na parametrização das 

reservas aplicada ao «planejamento de 
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lavra», tanto a céu aberto como em 

subsolo. (LV-006, p. 98) 

 

planejamento e controle de produção  

 [Alumina]. 

 

 s.m. Área responsável pelo gerenciamento 

de recursos. Esse gerenciamento em nível 

do chão de fábrica significa utilizar de 

maneira eficiente a mão-de-obra, a 

matéria-prima, as máquinas, entre outros. 

(MN-005, p. 6). Saber o que foi produzido, 

a quantidade alcançada, controlar o 

estoque, informar quanto foi negociado e o 

que foi vendido são funções da turma do 

«planejamento e controle de produção» - 

PCP, da GETEC. (DVD-016) Var. PCP.  

 

plano de controle ambiental  [Bauxita]. 

 

 s.m. Documento que reúne todas  as 

medidas que serão tomadas para diminuir 

as alterações que o empreendimento trará 

ao meio ambiente. (RT-014, p. 6). Os 

locais para disposição dos resíduos estão 

em fase de estudo por parte do 

empreendedor e deverão ser apresentados 

no PCA – «Plano de Controle Ambiental». 

(RT-014, p. 20) Var. PCA.  

 

plano de controle diário   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Formulário onde se registram 

informações diárias sobre operações. 

Calcular o erro da balança e anotá-lo no 

‹‹PCD›› e fazer o check-up nas demais 

balanças. (AP-022) 

 

plano de fechamento de mina   [Bauxita]. 

 

 s.m. Período após a completa 

implementação das medidas de desativação, 

no qual são executadas ações como 

monitoramento, manutenção e programas 

sociais, visando atingir os objetivos de 

fechamento. O «Plano de Fechamento de 

Mina» deve contemplar todos os aspectos, 

desde a recuperação das áreas 

degradadas até a sua integração à 

economia regional. (LV-006, p. 101) 

 

planta de beneficiamento   [Bauxita]. 

 

 s.f. Área ocupada pelas instalações dos 

equipamentos de britagem, pilhas de 

material beneficiado, atividades de apoio 

(oficina mecânica, lavador de veículos, 

tanques de combustível, entre outras), 

escritório, sistemas e equipamentos de 

controle ambiental e as áreas reservadas 

para manobras de veículos. No período de 

1977 a 1989, por falta de tecnologia 

disponível que pudesse ser aplicada ao 

sistema de rejeito da bauxita, a MRN 

depositou os rejeitos provenientes de sua 

«planta de beneficiamento» de bauxita no 

Lago Batata. (RT-025, p. 99) 

 

planta de tratamento de gases  

 [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Conjunto de equipamentos mecânicos 

e elétricos de captação, resfriamento, 

tratamento e emissão dos gases para a 

atmosfera. Tem a função de captar os gases 

emitidos pelos fornos de cozimento e 

fornos eletrolíticos e de processar a coleta 

dos gases  que contém o HF (ácido 

fluorídrico), SO2 (óxido sulfuroso), SO3 

(trióxido de enxofre), alcatrão e outros 

particulados sólidos antes de serem 

lançados na atmosfera. A retirada da 

tampa gera um desequilíbrio térmico 

dentro das cubas, pois um ar quente que 

está sendo succionado pelos exaustores da 

‹‹planta de tratamento de gases›› recebe 

uma quantidade muito grande de ar frio, 

causando com isso um desequilíbrio na 

condição da cuba. (AP-006, p. 16) 

Var. PTG.  

 

plataforma giratória   [Bauxita]. 

 

 s.f. Parte integrante do carregador de 

navios que se constitui de um anel, um 

bloco de rolamento e uma estrutura 

superior que suporta os trens de rodas 

loucas, viradas para cima. (LV-021, p. 
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126). A viga principal é uma parte 

integrante do carregador de navios que 

consiste em duas vigas de caixão, 

paralelas e distantes 6,6 metros uma da 

outra, unidas por meio de 

contraventamento a treliças apoiadas na 

«plataforma giratória» e na estrutura 

móvel anterior. (LV-021, p. 126) 

 

platô   [Bauxita]. 

 

 s.m. Superfícies elevadas com cumes 

relativamente planos e altitudes entre 160 e 

200 metros, tendo sido formadas a partir de 

processos de laterização atuantes sobre 

rochas sedimentares (que continham 

minerais aluminosos), desde o período 

Paleogeno (cerca de 40 M.a.). (ST-002). O 

«platô» contendo bauxita possui o perfil 

típico de outras formações localizadas na 

região tropical da Amazônia, devido a um 

processo de transformações mineralógicas. 

(RT-013, p. 2.2) 

 

Pm   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. perda de pressão nas mangas. Seu 

valor fica bem definido na medida em que 

o "PDR" é igual a soma da "‹‹Pm›› + Pd". 

(AP-031, p. 365) Var. perda de pressão nas 

mangas; APm.  

 

poço   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. poço de anodo. A troca de calor 

entre a câmara de combustão e o ‹‹poço›› 

é realizada por meio de paredes de tijolos 

refratários. (AP-018) Var. poço de anodo.  

 

poço de anodo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Local do forno de cozimento onde os 

anodos são dispostos em camadas. (AP-

018). A chama dos queimadores, por 

radiação, e os gases gerados nas câmaras 

de combustão aquecem as paredes de 

material refratário do ‹‹poço de anodo››. 

(AP-018) Var. poço.  

 

 

poço de desligamento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Fosso na estrutura dos prédios da 

Redução por onde passam os barramentos 

e onde se colocam as cunhas para desviar 

corrente de um forno e desligá-lo. [...] 

colocar piso de ferro no ‹‹poço de 

desligamento››. (AP-004) 

 

pó de carbono   [Alumínio]. 

 

 s.m. Partícula fina de carbono desprendida 

da reação do anodo dentro do forno 

eletrolítico ou desprendido do anodo 

quando manuseado após cozimento. (AP-

010, p. 267). As partículas de coque são 

consumidas mais lentamente, 

possibilitando o desprendimento destas do 

anodo e formando o ‹‹pó de carbono››. 

(AP-010, p. 267) 

 

poder calorífico  [Alumina]. 

 

 s.m. Quantidade de calor despendido pela 

combustão completa do combustível. 

(MN-002, p.4-5). Mais explicitamente, 

entende-se por «poder calorífico» de um 

combustível o calor liberado durante a 

combustão completa de um quilograma do 

mesmo (no caso de combustíveis sólidos e 

líquidos), ou de um normal metro cúbico 

(no caso de combustíveis gasosos). (MN-

002, p. 5) 

 

pó fino   [Bauxita]. 

 

 s.m. Pó que apresenta granulometrias 

inferiores a 100 malhas Tyler e apresenta 

alta área de superfície e problemas de 

escoabilidade. (LV-016, p. 452). A 

distância de transporte pode variar desde 

alguns poucos metros até longas 

distâncias, situação para a qual são 

particularmente recomendados. A 

granulometria varia desde «pó fino» 

(acima de 100µ) até grãos de cerca de 1 

cm. (LV-008, p. 164) 
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pó grosso   [Bauxita]. 

 

 s.m. Pó com partículas maiores que 60 

malhas Tyler, caracterizado por boa 

escoabilidade. (LV-016, p. 452). Para a 

alimentação de «pó grosso» ou fino usam-

se alimentadores vibratórios, de correia ou 

de mesa rotativa. A diferença entre os dois 

casos reside na escoabilidade que, via de 

regra, é menor para os sólidos finos. (LV-

016, p. 419) 

 

polarização   [Alumínio]. 

 

 s.f. Uma mudança no potencial de um 

eletrodo durante a eletrólise, de modo que 

o potencial de um anodo se torna mais 

nobre e o do catodo mais ativo do que seus 

respectivos potenciais reversíveis. 

Frequentemente obtido mediante a 

formação de um filme na superfície do 

eletrodo. Além da vantagem óbvia de 

liberar O² em vez de óxidos de carbono, as 

células de anodo inerte poderiam diminuir 

a necessidade de tensão requerida 

baixando a «polarização» do anodo. (TI-

001, p. 28) 

 

polímero  [Alumina]. 

 

 s.m. Macromolécula resultante da união de 

moléculas menores. Em contraste com as 

substâncias químicas comuns os polímeros 

não são produtos homogêneos contendo 

uma mistura de moléculas. (ST-003). A 

estabilidade operacional do circuito de 

decantação e lavagem de lama depende da 

qualidade das soluções de floculantes. É 

elementar afirmar que a qualidade de uma 

batelada depende da qualidade do 

«polímero» e da manutenção do seu 

padrão de preparação. (SL-009, slide 12) 

 

polimorfo   [Bauxita]. 

 

 s.m. Minerais com a mesma composição 

química, mas diferentes sistemas 

cristalinos. (LV-015, p. 932). A aragonita 

é o «polimorfo» instável da calcita 

(CaCO3) nas condições normais de 

temperatura e pressão. É o mineral 

formador de muitas conchas e esqueletos. 

(LV- 15, p. 33) 

 

política ambiental   [Bauxita], [Alumina], 

[Alumínio]. 

  

s.f. Declaração da organização expondo 

suas intenções e princípios em relação ao 

seu desempenho ambiental global, que 

provê uma estrutura para ação e definição 

de seus objetivos e metas ambientais. (AP-

035). A alta administração deve definir a 

‹‹política ambiental›› da empresa. (AP-

035) 

 

polpa   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. polpa de bauxita. A bauxita 

fornecida pela Mineração Bauxita 

Paragominas não necessita de moagem, 

visto que esta já é fornecida na forma de 

«polpa», entretanto a bauxita oriunda na 

Mineração Rio do Norte encontra-se 

granulada e requer a operação de moagem 

para entrar no processo. (AP-001, p. 06) 

Var. polpa de bauxita.  

 

polpa de bauxita   [Alumina]. 

 

 s.f. (1)Bauxita pastosa resultante da 

mistura de bauxita, solução de soda 

cáustica e leite de cal. (2) Mistura de 

minério de bauxita e água (50% de água e 

50% de minério de bauxita) para facilitar o 

transporte do minério via mineroduto. (AP-

001, p. 6). (1) Após operação de moagem a 

úmido, a «poupa de bauxita» em solução 

cáustica é misturada ao licor pobre 

oriundo da precipitação e direcionada 

para aquecedores de polpa, os quais 

deverão aquecer a polpa até uma 

temperatura apropriada para a digestão. 

(AP-001, p. 6) (2) A «poupa de bauxita» é 

bombeada dos tanques de recepção do 

mineroduto  para um tanque intermediário 

de alimentação do sistema  de filtragem 

composto por 5 (cinco) filtros hiperbáricos. 

(MN-004, p. 7) Var. polpa.  Nota: Há dois 

tipos de polpa de bauxita. Uma composta 
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de minério de bauxita mais água (50% de 

água e 50% de minério de bauxita), 

preparada especialmente para facilitar o 

transporte via mineroduto. Outra formada a 

partir da mistura de minério de bauxita, 

solução de soda cáustica e leite de cal, 

necessárias para separar o hidrato de 

alumínio de outros componentes não 

desejados da polpa. 

 

ponte rolante FTM  [Alumínio]. 

 

 s.f. Equipamento mecânico, móvel, 

montado sobre rodas que corre em trilhos 

pela parte superior do prédio da área de 

carbono, constituído de: carro de 

translação longitudinal; carro de translação 

transversal; guincho auxiliar com 

capacidade de até 7,5 toneladas, 

comandado através de um painel de botões 

suspenso. Tem a função de fazer o 

transporte de material por um sistema de 

elevação. (AP-027, p. 13). No carbono há 

uma ‹‹ponte rolante FTM››. (AP-027, p. 65) 

 

ponte rolante PTM  [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento mecânico, móvel, 

montado sobre rodas que corre em trilhos 

pela parte superior do prédio da fundição e 

do prédio da área de carbono. Desempenha 

várias funções como extrair e colocar os 

anodos no forno eletrolítico, posicionar o 

CCM para correr metal, quebrar crosta dos 

fornos quando necessário, alimentação de 

alumina, etc. De um modo geral, transporta 

cargas por um sistema de elevação. O 

operador que estiver nivelando o coque, 

deve se deslocar para o lado, estar atento 

aos movimentos da ‹‹ponte rolante PTM››, 

evitando com isto que seja atingido pelo 

anodo. (AP-010, p. 221) Var. PTM.  

 
 

porcentagem de sólidos   [Bauxita]. 

 

 s.f. Número que expressa a massa de 

sólidos presente numa polpa, com base na 

massa total de polpa, tomada como  100. 

(LV-016, p. 452). Os circuitos cleaner 

trabalham sempre com «porcentagem de 

sólidos» menor que o circuito rougher, 

para aumentar a seletividade da 

separação. (LV-016, p. 436) 

 

porosidade   [Bauxita]. 

 

 adj. Unidade que indica a quantidade de 

espaços vazios existentes em uma rocha. 

Quanto mais expressiva for a quantidade 

de poros ou espaços vazios e, 

principalmente, quanto maior for a 

comunicação entre esses poros, maior será 

a capacidade da rocha de armazenar 

fluidos e de permitir o seu fluxo através de 

sua seção. (LV-012, p. 251). O fenômeno 

de expansão térmica secundária tem 

origem na precipitação da fase mulita 

entre os grãos de alumina alfa, 

provocando seu distanciamento e 

consequente aumento na «porosidade». 

Bauxitas de origem chinesa das províncias 

de Shanxi e Guizhou apresentam baixa 

expansão térmica secundária, (...) (AC-008, 

p. 131) 

 

pré-aquecedor   [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo em forma de maçarico 

para aquecimento preliminar de um 

material, substância, ferramenta ou fluido 

que será submetido à altas temperaturas. O 

aquecimento é feito por circulação forçada 
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do fluido térmico HTM; a temperatura do 

HTM na entrada do ‹‹pré-aquecedor›› fica 

em torno de 256º C. (AP-005, p. 26) 

 

 
 

pré-aquecimento natural   [Alumínio]. 

 

 s.m. Aquecimento ocasionado pela ação 

de gases quentes da exaustão, provenientes 

da zona de aquecimento forçado em uma 

câmara de combustão de um forno de 

cozimento de anodo. (AP-023). Quando a 

primeira unidade de combustão for 

posicionada em cima da seção em ‹‹pré-

aquecimento natural››, a mesma já terá 

atingido mais ou menos 400º C. (RT-016) 

 

precipitação   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo de cristalização do hidróxido 

de alumínio partindo da redução de 

temperatura e assim diminuindo a 

solubilidade do hidrato. (AP-001, p. 7). 

Após operação de moagem a úmido, a 

polpa de bauxita em solução cáustica é 

misturada ao licor pobre oriundo da 

«precipitação» e direcionada para 

aquecedores de polpa, os quais deverão 

aquecer a polpa até uma temperatura 

apropriada para a digestão. (AP-001, p. 6) 

 

precipitador  [Alumina]. 

 

 s.m. Tanques de grandes volumes em que 

o licor rico é transformado em alumina 

hidratada. (RT-014, p. 22). Ainda antes de 

passar para a operação de cristalização 

nos «precipitadores» o licor rico é 

resfriado em trocadores de calor de placas 

até temperaturas em torno de 61º C. (AP-

001, p. 6) 

 
 

pre-coating   [Alumínio]. 

 

 s.m. Processo em que as partículas finas 

de alumina se alojam nos espaços 

interticiais dos poros das mangas, 

formando uma camada protetora contra 

abrasão, aumentando a vida útil da manga. 

(AP-010, p. 366). Processo que se faz 

circular alumina com ar, durante o dia até 

que se obtenha um APm  aproxi adamente 

igual  a 160 mn.a.c no filtro de ‹‹pre-

coating››. (AP-010, p. 366) 

 

pré-concentrado   [Bauxita]. 

 

 s.m. Concentrado obtido antes mesmo de 

atingir a liberação total do mineral valioso 

ou da ganga a ele associado. Quando 

grande parte da ganga já esta liberada à 

uma determinada granulometria, uma pré-

concentração é realizada, visando ao 

descarte desta. (LV-016, p. 301). Após a 

secagem, o «pré-concentrado» obtido 

passa por separação magnética em 

equipamentos dos tipos de tambor e de 

esteira e, em seguida, por separador 

eletrostático. (LV-014, p. 664) 

 

pressão de pulsação   [Alumínio]. 

 

 s.f. Pressão de ar comprimido usado para 

limpar o filtro de mangas. (AP-010, p. 365). 

A ‹‹pressão de pulsação›› de limpeza deve 

ser consultada na Folha de Dados 

Técnicos. (AP-010, p. 365) 

 

pressão estática   [Alumínio]. 

 

 s.f. Força exercida por um gás sobre um 

corpo qualquer em contato com esse gás. 
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(AP-010, p. 370). A ‹‹pressão estática›› 

pode ser medida a partir do zero absoluto, 

ou seja, a partir do vácuo absoluto. (AP-

010, p. 370) 

 

prevenção de poluição  [Alumínio]. 

 

 s.f. Uso de processos, práticas, materiais 

ou produtos que evitam, reduzem ou 

controlem a poluição, os quais podem 

incluir reciclagem, tratamento, mudanças 

no processo, mecanismos de controle, uso 

eficiente de recursos e substituição de 

materiais. (AP-018). Os benefícios 

potenciais de ‹‹prevenção de poluição›› 

incluem a redução de impactos ambientais 

adversos, eficiência e a redução de custo. 

(AP-018) 

 

previsão de liberação   [Bauxita]. 

 

 s.f. Cálculo do espectro que seria obtido 

mediante a cominuição de um minério 

maciço. A utilidade de uma rotina de 

«previsão de liberação» está na 

possibilidade de o geólogo e/ou 

engenheiro prever como um minério irá se 

comportar com respeito à liberação, antes 

mesmo que ensaios de moagem e 

concentração possam ser levados a cabo. 

(LV-016, p. 96) 

 

PRO   [Alumínio]. 

 

 s.m. Procedimento Operacional. 

Documento padrão preparado para as 

pessoas diretamente ligadas à uma tarefa 

com o objetivo de atingir, de forma 

eficiente e segura, os requisitos da 

qualidade. É o ponto final do fluxo das 

informações técnicas e gerenciais. (AP-

017). O ‹‹PRO›› deve ser distribuído pelo 

órgão emitente a todas as pessoas 

executoras da tarefa. (AP-017) 

 

 

probabilidade de separação   [Alumina]. 

 

 s.f. Processo pelo qual as partículas 

passam em aberturas de uma peneira 

vibratória e/ou serem rejeitadas se maiores 

que a abertura ou passarem através dela se 

menores. (LV-005, 94). A «probabilidade 

de separação» de uma partícula é função 

da relação entre o seu tamanho e a 

abertura da tela. Quanto maior for a 

diferença entre ambos, mais facilmente 

passam ou são rejeitadas pela tela e vice-

versa. (LV-005, p. 94) 

 

processamento mineral  [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. beneficiamento de minérios. 

Resíduos sólidos gerados nas operações de 

lavra e «processamento mineral» pode ser 

classificado preliminarmente em estéries e 

rejeitos. (DT-005, p. 41) Sin. tratamento de 

minérios, beneficiamento de minérios. 

 

processo bayer   [Alumínio]. 

 

 s.m. Processo pelo qual a bauxita moída é 

lavada com uma forte solução de soda 

cáustica, à alta pressão e temperatura para 

formar uma solução de aluminato de sódio. 

(AP-009, p. 144). A Alumina é obtida 

através do ‹‹processo Bayer››, que se 

baseia nas diferenças de solubilidade dos 

hidratos de alumina  nas soluções de soda 

cáustica. (AP-010, p. 3) 

 

processo de bauxitização   [Bauxita]. 

 

 s.m. Processo de formação de bauxita 

dessilicatada e, frequentemente, na 

presença de calcário. Esse processo 

caracteriza-se pela predominância de óxido 

hidratado de alumínio associado ao óxido 

de ferro, sílica remanescente e outras 

impurezas. (LV-014, p. 283). Para que o 

«processo de bauxitização» ocorra, é 

necessário toda uma conjuntura de fatores 

favoráveis: composição mineralógica e 

química adequada da rocha-mãe, 

condições climáticas suficientemente 

agressivas para a desestabilização dos 

minerais primários. (RT-013, p. 4.3) 

Var. bauxitização.  
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processo de clarificação   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. clarificação. A clarificação 

consiste na separação do licor rico em 

aluminato de sódio da lama presente na 

pasta. No entanto apresenta como objetivo 

secundário recuperar o licor contido na 

torta, o que ocorre através de 

decantação/floculação, posterior lavagem 

e filtração da lama. A lama resultante é 

então enviada a lagos de resíduos. A 

figura 12 apresenta o diagrama do 

«processo de clarificação». (TI-001, p. 19) 

Var. clarificação.  

 

processo Hall-Héroult  [Alumínio]. 

 

 s.m. Processo de produção de alumínio 

puro através da eletrólise de alumina em 

banho de criolita fundido, usando carbono 

com  anodo (pólo positivo) e com catodo 

(pólo negativo). Este processo tem por 

base a eletrólise (processo de oxi-redução), 

que consiste na realização de uma reação 

química devido à passagem de corrente 

elétrica (medida em ampere) por um 

condutor denominado eletrólito. (RT-005, 

p. 5), (AP-011, p. 5). O alumínio primário 

é obtido através do ‹‹processo Hall-

Héroult››. Nome dado em homenagem aos 

seus dois idealizadores, Charles Martin 

Hall e Paul Louis Toussaint Heroult. (AP-

005, p. 5) Nota: O nome do processo é 

uma homenagem a seus dois idealizadores. 

Em 1886, Charles Martin Hall, americano, 

e Paul Louis Toussaint Héroult, francês, 

desenvolveram este processo 

simultaneamente, mas sem que um 

soubesse a descoberta do outro. (AP-027) 

 

programa 5S  [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. cinco S (5S). As empresas 

contratadas e subcontratadas são 

responsáveis pela implementação do 

‹‹programa 5S››, nos canteiros, escritórios 

e frentes de trabalho. (CA-001, p. 130) 

Var. cinco S (5S).  

 

 

projeção de banho-metal   [Alumínio]. 

 

 s.f.  Banho ou metal projetado para fora do 

forno, como se fosse uma explosão, por 

algum motivo, como a introdução de uma 

ferramenta fria, úmida. Não se posicionar 

em frente ao furo de corrida, protegendo o 

corpo atrás das tampas, evitando assim a 

‹‹projeção do banho-metal›› (queimadura). 

(AP-004) 08/nov/2012 

 

prospecção   [Bauxita]. 

 

 s.f. Etapa da mineração que objetiva a 

descoberta de uma ocorrência mineral que 

possa tornar-se uma jazida. (LV-012, p. 

256). No caso de pesquisa mineral as 

despesas com «prospecção» e cubagem de 

jazidas poderão ser amortizadas se 

capitalizadas ou deduzidas como despesas 

no ano fiscal para efeito do Imposto de 

Renda. (RT-011, p. 36) 

 

prospecção sísmica   [Bauxita]. 

 

 s.f. Método que permite obter mapas 

cotados das estruturas geológicas, baseado 

na criação de ondas sísmicas e na 

observação dos tempos de chegada das 

ondas refletidas em contraste de 

impedância acústica. (LV-004, p. 56). 

Nota: O método envolve a emissão de 

sinal de superfície ( a partir de, por 

exemplo, uma pequena carga explosiva ou 

impacto de queda de um peso) que cria 

uma onda de choque que se propaga 

através dos estrados do subsolo, é 

parcialmente refletida em cada um deles e 

é finalmente registrada ao atingir a 

superfície. 

 

PTG   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. planta de tratamento de gases. A 

estabilização das novas plantas de 

tratamento de gases (‹‹PTG››) das linhas 

de Redução, permitindo maior captação e 

eficiência no trato dos gases e pós 

resultantes da produção do alumínio, 

permitiu à ALBRAS registrar, em 2010, os 
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menores valores de emissões atmosféricas 

de sua história. (RT-009, p. 7) Var. planta 

de tratamento de gases.  

 

PTM   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. ponte rolante PTM. Ao utilizar a 

‹‹PTM›› para a quebrada de crosta 

(lateral), não se deve introduzir todo o 

martelete, sob pena de danificar o 

revestimento lateral do forno. (AP-010, p. 

240). Var. ponte rolante PTM.  

purificação  [Bauxita]. 

 

 s.f. Remoção dos minerais contaminantes 

que ocorrem em pequena proporção no 

minério (ou pré-concentrado) (LV-016, 

p.4). É habitual utilizar processos 

químicos, com a lixiviação, para 

«purificação» dos concentrados. em 

alguns casos, especificamente, para 

remoção de impurezas provenientes de 

minerais sulfetados, (...) (LV-014, p. 478) 

 

 

Q  -  q 

 

 

quadro do forno   [Alumínio]. 

 

 s.m. Quadro confeccionado em madeira, 

pintado em cor verde. Serve para fazer 

anotações dos resultados das medidas 

realizadas no forno, bem como todas as 

informações importantes para o controle de 

processos. (AP-030, p. 7). O nível do 

banho e a ACD devem ser anotados no 

‹‹quadro do forno››. (AP-010, p. 333) Nota: 

O operador e o técnico do processo são 

responsáveis pelas informações do quadro. 

Neste quadro ficam anotados as 

informações dos últimos quatro dias 

referentes às ocorrências que acontecem no 

forno turno a turno e dos últimos quinze 

dias referentes à temperatura, nível de 

banho, nível de metal, fluoreto, fluorita e à 

previsão de corrida. 

 

quadro sinótico   [Alumínio]. 

 

 s.m. Quadro com gráficos esquemático do 

sistema de operação instalados ao lado 

esquerdo do painel de controle. Tem a 

função de indicar, através de sinaleiros 

luminosos, por exemplo, nível de alumina, 

posição dos dumpers dos reatores, 

identificar a localização dos alarmes. (AP-

032, p. 180). Através dos três 

amperímetros instalados do lado direito 

superior do ‹‹quadro sinótico». (AP-032, p. 

182) 

quarteamento  [Bauxita]. 

 

 s.m. Operação realizada com o objetivo de 

dividir a amostra primária em alíquotas de 

menor massa para obtenção da amostra 

final. (LV-020, p. 8). O procedimento 

experimental consistiu de peneiramento de 

toda a amostra na peneira de abertura de 

76,2 mm, britagem do material retido na 

malha de 76,2 mm até que todo produto 

passasse nesta malha, secagem em estufa a 

100º C, homogeneização e 

«quarteamento», a fim de se obterem 

alíquotas para realização dos ensaios. 

(AC-002, p. 259) 

 

quebradores   [Alumínio]. 

 

 s.m. Dispositivo localizado na 

superestrutura do forno de redução para 

fazer o furo na crosta por onde se introduz 

os alimentadores de alumina. Este tipo de 

alimentação é usada quando o computador 

de processo está fora de controle. Neste 

caso liga-se a chave apropriada no PCL 

para o modo semi-automático e este passa 

a emitir sinais, através de pulsos, para a 

válvula solenóide que faz acionar os 

‹‹quebradores›› e alimentadores conforme 

o tempo ajustado para o aquecedor. (AP-

029). 
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quinolina   [Alumínio]. 

 

 s.f. [fórmula C9H7N]. Líquido incolor, de 

cheiro penetrante, cujas moléculas se 

podem considerar formadas por um anel de 

benzeno fundido a um de piridina e que é 

usado como intermediário na indústria de 

corantes. (AP-009, p. 175). O insolúvel em 

‹‹quinolina›› influencia o desempenho do 

piche como ligante e se apresenta sempre 

em 3 formas (tipos): partículas de arraste, 

IQ primário e IQ secundário. (AP-009, p. 

174) 

 

 

R  -  r 

 

 

rack de big-bag   [Alumínio], [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Cavalete metálico, tubular para 

pendurar e fazer o transporte e 

armazenamento de big-bags. Fazer 

inspeção geral no conjunto ‹‹rack big-

bag›› e tremonha. (AP-004) 

 

 
 

radiação   [Alumínio]. 

  

s.f. Processo pelo qual o calor flui de uma 

região de alta temperatura para uma região 

de baixa temperatura, quando os mesmos 

estão separados no espaço ainda que exista 

um vácuo entre eles. (AP-018). A chama 

dos queimadores, por ‹‹radiação››, e os 

gases nas câmaras de combustão, por 

convecção, aquecem as paredes de 

material refratário do poço de anodo. (AP-

018) 

 

 

 

raspador de correia   [Bauxita], 

[Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento componente da correia 

transportadora empregado para limpeza 

das correias transportadoras. Empregado 

com o lado sujo da correia, após o tambor 

de descarga do material. (LV-005, p. 128). 

Não faça limpeza nos roletes ou nas 

correias transportadoras de bauxita 

quando esta estiver em movimento. Não 

remova «raspador de correia», vassoura 

ou qualquer outro equipamento em 

movimento, sem antes parar o 

equipamento. (CA-001, p. 33) 

 

 
 

rastelar  [Alumínio]. 

 

 v. Retirar material (crosta, criolita, 

alumina) de cima dos anodos ou do fundo 

da cuba com o rastelo. ‹‹Rastelar›› 

material (criolita/alumina) de frente dos 

anodos e providenciar a abertura de furos 

em frente aos anodos. (AP-018) Cf. rastelo. 
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rastelo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento em forma de pá, feito 

de ferro. Tem a função de remover lama do 

catodo, retirar pedaços maiores de crosta e 

de anodos do forno, espalhar a escória dos 

CTMs e/ou fornos. (AP-028, p. 37). 

Adicionar os sacos de barrilha com ajuda 

de um ‹‹rastelo›› de modo a ficar mais 

afastado possível do forno. (AP-010, p. 

244) 

 

reação de Boudouard   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. carboxirreatividade. A reação de 

Boudouard é uma reação lenta que ocorre 

da combinação de dióxido de carbono 

formado na superfície do anodo com o 

carbono, produzindo monóxido de carbono 

(CO2+2CO). (AP-010, p. 265) 

Sin. carboxirreatividade. 

 

reafeiçoamento do terreno   [Bauxita]. 

 

 s.m. Recomposição final do relevo, 

mediante o redimensionamento dos taludes 

de corte e aterro e a reordenação de linhas 

de drenagem, procurando harmonizar a 

morfologia do conjunto das áreas afetadas 

com a paisagem circundante. (CA-001, p. 

164). O processo de recomposição das 

áreas da obra compreende, basicamente, 

as seguintes etapas: limpeza das áreas de 

trabalho;  «reafeiçoamento do terreno»; 

recomposição vegetal. (CA-001, p. 163) 

 

reatividade química   [Alumínio]. 

 

 s.f. Propriedade de um material em reagir 

quimicamente a uma determinada 

substância. Relaciona-se com o caráter 

metálico ou não metálico do elemento e é 

consequência da ação conjunta de uma 

série de propriedades. Por sua 

‹‹reatividade química››, nunca é 

encontrada na natureza na forma de 

elementos e sim oxidado, mais 

frequentemente na forma de aluminatos e 

silicatos. (AP-011, p. 1) 

 

receita   [Alumínio]. 

 

 s.f. Quantidade específica de materias que 

entram na preparação de um produto. A 

dosagem da ‹‹receita›› é feitas por 

balanças dosadoras. (AP-018) 

 

reciclagem   [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo de produção de matérias-

primas secundárias a partir de rejeitos 

industriais (resíduo) e de produtos em fim 

de vida (sucata) para reintroduzi-los no 

processo produtivo. (LV-006, p. 280). 

Processo de produção de matérias-primas 

secundárias a partir de rejeitos industriais 

(resíduo) e de produtos em fim de vida 

(sucata) para reintroduzi-los no processo 

produtivo. (LV-016, p. 703) 

 

reciclagem de água   [Alumina]. 

 

 s.f. Ver. água de reciclagem. A Vale 

investiu US$ 40 milhões em tecnologias  

que reduzem o impacto ambiental do 

empreendimento, como precipitadores 

eletroestáticos e wind fence (barreiras de 

vento), para controlar a emissão de 

particulados. A área conta ainda com um 

sistema de monitoramento contínuo de 

emissões e tem 100% de «reciclagem de 

água». (BI-003, p. 22) Var. água de 

reciclagem.  

 

recozimento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Tratamento térmico, cuja finalidade é 

amolecer o material, eliminando, assim, as 

tensões causadas por deformações plásticas 

a frio ou os efeitos de tratamentos térmicos. 

O «recozimento» pode ser necessário 

antes das operações de conformação 

mecânica a frio, devido à ocorrência do 

encruamento durante essas operações. É 

utilizado em todos os tipos de ligas de 

alumínio, tanto as endurecíveis por 

precipitação como as que não endurecem 

por precipitação, (...). (TI-005, p. 24) 
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recuperação ambiental   [Bauxita]. 

 

 s.f. Termo geral que designa a aplicação 

de técnicas de manejo visando a tornar 

uma área degradada apta para novo uso 

produtivo; recuperação é uma noção ampla 

que engloba diferentes objetivos a serem 

atingidos - ou níveis de recuperação -, 

incluindo a reabilitação, a restauração 

ecológica e a remediação de áreas 

contaminadas. O objetivo da «recuperação 

ambiental» varia de mina para mina, e, 

para cada caso, o minerador deve propor 

uma estratégia de recuperação para 

atingir esses objetivos. (LV-006, p. 202) 

 

recuperadora  [Bauxita]. 

 

 s.m. Equipamento móvel de grande porte 

que opera ao longo da extensão do pátio 

sobre bermas. É constituída de duas 

grandes estruturas , uma que faz o 

movimento de translação e outra que faz os 

movimentos de giro e elevação da lança. 

Possuem também uma roda de caçamba 

localizada na ponta da lança para fazer a 

recuperação de minério dos pátios. Na 

área 01(estocagem de bauxita) existem 

duas «recuperadoras», recuperadora 1(E-

1A2) e a recuperadora 2(E-1B2) que 

recuperam a bauxita que foi estocado 

pelas empilhadeiras. Essas máquinas 

possuem a capacidade nominal de 1200t/h 

e são o inicio da interface produtiva da 

área do porto com a área vermelha.  (SL-

016) 

 

 
 

recurso indicado   [Bauxita]. 

 

 s.m. Parte do recurso mineral cuja massa, 

densidade, forma, características físicas, 

teor e conteúdo mineral podem ser 

estimados com um nível de confiabilidade 

razoável. Os «recursos indicados» são 

recursos avaliados em áreas relativamente 

bem investigadas e são associados a um 

nível aceitável de certeza. (LV-030, p. 111) 

Cf. recurso mineral; recurso inferido; 

recurso medido. Nota: O recurso indicado 

é baseado em informação de exploração, 

amostragem e testes laboratoriais adquirida 

através de técnicas apropriadas aplicadas a 

locações como afloramentos  e furos de 

sonda. 

 

recurso inferido   [Bauxita]. 

 

 s.m. Parte do recurso mineral cuja massa, 

densidade, forma, características físicas, 

teor e conteúdo mineral podem ser 

estimados com um nível de confiabilidade 

baixo. Os «recursos inferidos» são os 

recursos avaliados com um menor grau de 

certeza, necessitando complementação de 

pesquisa ou eventualmente deixados de 

lado face ao eventual baixo teor já 

constatado. (LV-030, p. 111-112) 

Cf. recurso mineral; recurso indicado; 

recurso medido. Nota: É inferido a partir 

de evidências geológicas mas não 

verificado quanto sua continuidade 

geológica ou de teor. 

 

recurso medido   [Bauxita]. 

 

 s.m. Parte do recurso mineral cuja massa, 

densidade, forma, características físicas, 

teor e conteúdo mineral podem ser 

estimados com alto nível de confiabilidade. 

Os «recursos medidos» são recursos 

avaliados em áreas bem pesquisadas, com 

alto grau de certeza. (LV-030, p. 111) 

Cf. recurso mineral; recurso inferido; 

recurso indicado. Nota: O recurso medido 

é baseado em informação detalhada e 

confiável de exploração, amostragem e 

testes laboratoriais adquiridas através  de 

técnicas apropriadas aplicadas a locações 

como afloramentos e furos de sonda. 

 

 



293 

 

recurso mineral   [Bauxita]. 

 

 s.m. Somatório das reservas minerais e 

metais de interesse e potencial econômico 

conhecidas e não conhecidas de uma 

região, país ou no mundo. (LV-006, p. 25. 

Os «recursos minerais» englobam 

materiais rochosos que podem ser 

utilizados pelo homem. Como parte do 

recurso mineral, a reserva mineral 

representa um determinado volume de 

rochas com características próprias, 

passível de aproveitamento econômico. 

(DT-005, p. 36) 

 

redução   [Alumínio]. 

 

 s.f. 1. Unidade de produção de alumínio 

primário a partir da alumina, geralmente 

utilizando o processo Hall-Heroult. 2. 

Instalações onde se situam cubas em séries 

chamada de linha de fornos. 3. Redução 

eletrolítica. (AP-013). Em 2010 foi 

iniciada a substituição dos fornos da 

Redução IV, tendo sido trocadas as 

primeiras 73 cubas, de um total de 240. 

(RT-009, p. 6) Sin. unidade de redução, 

sala de fornos, sala de cubas. Cf. redução 

eletrolítica. 

 

 
 

redução eletrolítica  [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo pelo qual o alumínio se 

dissocia do oxigênio por meio do uso de 

eletricidade e se deposita no fundo da cuba. 

O oxigênio liberado reage com o carbono 

dos anodos e se desprende sob forma de 

gás carbônico. (AP-016). O processo de 

‹‹redução eletrolítica›› deveria ser apenas 

uma curiosidade, mas após a invenção do 

dínamo elétrico, em 1972, nova 

perspectivas se abriram para a produção 

de metal e foi a geração da energia 

elétrica, principalmente hidrelétrica, que 

permitiu os baixos custos de produção do 

metal. (AP-011, p. 3) Var. redução.  

Cf. redução. 

 

refinar  [Alumina]. 

 

 v. Tornar mais fino e apurar. No caso de 

uma refinaria de alumina, o processo será 

extrair a alumina da bauxita , que é uma 

rocha, e transformá-la em um pó branco, 

que é a alumina. (RT-014, p. 7). Assim, o 

custo de 2,3 t de bauxita, com 5% de 

umidade, nos portos americanos, teria que 

ser maior que a diferença entre o custo 

total de mineração e processamento do 

caulim e o custo variável de «refinar» 

bauxita para induzir as empresas de 

alumínio e processar argilas aluminosas. 

(LV-029, p. 44) 

 

refletividade   [Alumínio]. 

 

 s.f. Propriedade que o alumínio possui de 

refletir ondas de rádio, de radar, de calor e 

luz. O alumínio tem uma refletividade 

acima de 80% a qual permite ampla 

utilização em luminárias. Coberturas de 

alumínio refletem uma alta porcentagem 

do calor do sol, tanto que edificações 

cobertas com esses matérias são mais frias 

no verão. (TI-005, p. 5-6) 

 

refratário de alta alumina  [Alumina]. 

 

 s.m. Refratários com teores de alumina 

acima de 45%. (DT-001, p. 34). A matéria-

prima sulamericana por sua vez apresenta 

pronunciada expansão secundária, o que 

prejudica sua utilização em «refratários de 

alta alumina», principalmente quando 

processada em conjunto com argilas. (AC-

008, p. 131) 
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refratarista   [Alumínio]. 

 

 s.m. Operário responsável pela montagem 

e manutenção da parte refratária dos fornos 

de redução e fornos de cozimento. O 

desenfornamento dos fossos estreitos e 

poços 01 e 06 só será feito com o 

acompanhamento do ‹‹refratarista››. (AP-

021) 

 

regulador   [Alumina]. 

 

 s.m. Substância química utilizada na 

flotação, com a finalidade específica de 

ajustar o Ph do meio. (LV-016, p. 452). 

Nos circuitos industriais de flotação, os 

«reguladores» de pH são adicionados: (i) 

nas etapas de moagem; (ii) no 

condicionamento antes de adição dos 

coletores; (iii) em alguns casos nas etapas 

rougher e cleaner. (LV-04, p. 246) 

 

rejeito   [Bauxita]. 

 

 s.m. Produto do tratamento de minérios 

que contém maior proporção de ganga ou 

minerais de valor secundário em relação 

aos demais produtos obtidos em uma dada 

operação. (LV-012, p. 267). O «rejeito» é 

o material que não tem aplicação 

comercial e é descartado, proveniente do 

beneficiamento do minério, do qual já foi 

retirada a parte economicamente 

importante. (DT-005, p. 41) 

 

rejeito cozido  [Alumínio]. 

 

 s.m. Bloco de anodo cozido com algum 

defeito, provenientes do cozimento ou do 

chumbamento, e butts. O ‹‹rejeito cozido›› 

se apresenta em três formas: anodo cozido 

rejeitado, butts e anodo chumbado 

rejeitado. (AP-005, p. 54) Cf. rejeito verde. 

Nota: Os anodos cozidos rejeitados são 

provenientes do forno de cozimento e os 

anodos chumbados rejeitados são gerados 

no chumbamento das hastes. Os blocos de 

carbono são rejeitados devido à oxidação 

durante o proceso de cozimento, 

ocorrências de trincas, quebras por 

colamento, entre outras defeitos. 

 

 
 

rejeito verde   [Alumínio]. 

 

 s.m. Anodo verde rejeitado ou pasta verde 

rejeitada. O anodo verde rejeitado em 

blocos é gerado no processo de formação 

dos blocos antes de ser cozido devido ao 

aparecimento de trincas nos anodos verdes, 

altura fora do limite, excesso de piche, má 

aparência. A pasta rejeitada é resultante de 

uma má mistura. (DT-003, p. 19). Os 

anodos com boa formação são 

encaminhados para a fábrica de anodos 

cozidos ou para o estoque. Já os rejeitos 

são retirados da linha de produção para 

estocagem em baias, e posteriormente são 

utilizados como ‹‹rejeito verde››. (DT-003, 

p. 27) Cf. rejeito cozido. 

 

 
 

relação de banho   [Alumínio]. 

 

 s.f. Relação entre a quantidade de fluoreto 

de sódio e a quantidade de fluoreto de 

alumínio presentes no banho eletrolítico. A 

‹‹relação de banho›› é determinada pelo 
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laboratório por amostras de banho tiradas 

de forma individual. (AP-010, p. 286) 

 

relação de criolita   [Alumínio]. 

 

 s.f. Relação feita entre os sais de criolita, 

sódio e fluoreto para medir a proporção de 

cada um no banho eletrolítico. A influência 

da ‹‹relação de criolita›› na EC é um 

assunto controverso. Alguns dados de 

laboratório indicam que com o decréscimo 

do CR há aumento da EC. (AP-010, p. 358) 

 

relação de redução   [Bauxita]. 

 

 s.f. Quociente entre os tamanhos máximos 

da alimentação e do produto, de uma 

operação de cominuição. (LV-016, p. 151). 

Os moinhos HPGR (high pressure 

grinding rolls) apresentam, como 

vantagem, um menor consumo de energia 

para uma dada «relação de redução», 

quando comparada aos moinhos 

convencionais de bolas. (LV-016, p. 173) 

 

relatório de análise de contaminação  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Formulário no qual se anotam os 

dados refentes à análise das causas de 

contaminação do metal de um forno de 

redução. (AP-004). O formulário 

‹‹relatório de análise de contaminação›› 

deve ser assinado pelo técnico de processo 

e/ou gerente operacional que realizou a 

análise da contaminação e do 

acompanhamento. (AP-004) 

 

relatório de impacto ambiental  

 [Bauxita]. 

 

 s.m. Relatório cuja função é esclarecer 

todos os elementos da empresa/indústria, 

com linguagem simples e compreensível, 

para que possa ser divulgado e avaliado 

pela população, pelos grupos sociais 

interessados e por todas as instituições 

envolvidas na tomada de decisão sobre o 

licenciamento ambiental. (RT-014, p. 5). O 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

«Relatório de Impacto Ambiental» (RIMA) 

são documentos que, em conjunto, têm o 

objetivo de avaliar as consequências 

ambientais, positivas e negativas, que 

poderão ser provocadas durante a 

instalação e a operação de um 

empreendimento. (BI-001, p. 3) 

Var. RIMA.  

 

relatório de operação   [Alumínio]. 

 

 s.m. Registro de qualidade no qual se 

anotam os dados referentes às medidas e 

demais trabalhos realizados em uma seção 

de fornos das reduções. (AP-004). O 

‹‹relatório de operação›› deve ser 

preenchido em uma via e deverá ser 

recolhido para a pasta de sua seção. (AP-

004) 

 

relatório de partida   [Alumínio]. 

 

 s.m. Registro de qualidade no qual se 

anotam os dados refentes à etapa de partida 

de um forno eletrolítico. (AP-004). O 

preenchimento do ‹‹relatório de partida›› 

é de responsabilidade do gerente 

operacional da equipe de partida. (AP-004) 

 

Reologia   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ciência que estuda a deformação e o 

escoamento de materiais sob a ação de 

uma força. (LV-016, p. 536). Ciência que 

estuda a deformação e o escoamento de 

materiais sob a ação de uma força. (LV-

016, p. 550) 

 

repartir   [Alumínio]. 

 

 v. Colocar um forno, que foi desligado por 

algum motivo, em operação novamente. 

Correr banho nos fornos indicados e 

adicionar no forno a ser ‹‹repartido››, 

propiciando uma imersão dos anodos. 

(AP-004) Cf. partida. 
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reserva lavrável   [Bauxita]. 

 

 s.f. Reserva mineral que será efetivamente 

desmontada e transportada à planta de 

tratamento. Como informação adicional o 

AMB, informa uma «reserva lavrável», 

que significa o atual estágio das reservas 

que estão sendo explotadas em 2,1 bilhões 

de toneladas, com mais de 90% do tipo 

metalúrgico e o restante do tipo não 

metalúrgico. (RT-011, p. 8) Cf. reserva 

mineral. 

 

reserva mineral  [Bauxita]. 

 

 s.f. Quantidade de minério de comprovada 

viabilidade presente em uma mina. (LV-

006, p. 25). O Projeto Trombetas da 

Empresa Mineração Rio do Norte - MRN 

(Foto 01) é um sistema integrado – mina-

ferrovia e porto – voltado para a 

mineração e exportação da «reserva 

mineral» de bauxita da região de 

Trombetas. (p. 28) 

 

resfriamento a vácuo  [Alumina]. 

 

 s.m. Sistema composto de tanques de 

expansão (flash tanques) e trocadores de 

calor do tipo casca e tubo, onde ocorre o 

resfriamento do licor rico através da 

evaporação de parte da água presente na 

solução na forma de vapor regenerativo 

que é, por sua vez, utilizado nos trocadores 

de calor para o aquecimento do licor pobre 

que deixa o espessamento de hidrato e 

segue para a digestão. (MN-006, p. 7). O 

«resfriamento a vácuo» tem como função 

resfriar o licor rico filtrado adequando os 

parâmetros exigidos no processo de 

precipitação. Os objetivos da redução da 

temperatura do licor rico filtrado 

consistem em: Aumentar o grau de super-

saturação; aumentar concentração 

cáustica do licor rico; aumentando assim a 

produtividade da precipitação. (MN-006, p. 

13) 

 

 

 

resfriamento forçado   [Alumínio]. 

 

 s.m. Região do forno de cozimento onde 

as câmaras de combustão estão sob pressão 

positiva. (LV-019, p. 195). Na atual 

configuração dos fornos temos 4 seções na 

região de ‹‹resfriamento forçado››. (AP-

005, p. 45) Cf. resfriamento natural. Nota: 

No forno de cozimento de anodo, há um 

ventilador de insuflamento. A seção do 

forno que fica à frente dele é chamada de 

resfriamento forçado e a seção logo após 

esse ventilador de insuflamento chama-se 

resfriamento natural. 

 

resfriamento natural  [Alumínio]. 

 

 s.m. Região do forno de cozimento onde 

os anodos devem atingir temperatura 

abaixo de 300º C para serem 

desenfornados. (AP-005, p. 45). O próprio 

ar comburente usado na combustão faz o 

resfriamento na seção de ‹‹resfriamento 

natural››. (AP-005, p. 45) Cf. resfriamento 

forçado. 

 

resfriamento primário  [Alumínio]. 

 

 s.m. Resfriamento feito com jatos de água 

sob os moldes da lingoteira ainda com 

alumínio líquido com a finalidade de 

solidificar esse alumínio. O ‹‹resfriamento 

primário›› é feito dentro dos moldes 

através de jatos d'água. (AP-005, p. 10) 

Cf. resfriamento secundário. 

 

resfriamento secundário  [Alumínio]. 

 

 s.m. Resfriamento feito com jatos de água 

em cima do lingote já pronto com a 

finalidade de baixar a temperatura do 

lingote de aproximadamente 400º C para 

aproximadamente 50º C. [...] logo após 

ocorrerá o ‹‹resfriamento secundário›› 

através de jatos d'água. (AP-005, p. 10) 

Cf. resfriamento primário. 
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resíduo  [Bauxita], [Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Materiais de consistência sólida, 

pastosa ou lodosa, gerados num processo 

industrial e que não têm valor de venda. 

(LV-016, p. 704). Este «resíduo» é 

denominado de RGC (Revestimento Gasto 

de Cubas). A composição básica é 

material carbonáceo, oriundo dos blocos 

catódicos e pasta de socagem e material 

refratário proveniente dos tijolos e 

concretos. Estes materiais estão 

impregnados com flúor, sódio e íons 

cianeto. (RT-001, p. 54) 

 

resíduo sólido   [Bauxita], [Alumina], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Resíduos remanescentes em estado 

líquido, semissólido ou gasoso, quando 

contido, ou líquido resultante das mais 

diversas atividades, entre elas a industrial. 

(CA-007, p. 5). As principais emissões, 

provenientes da produção da alumina, são 

formadas por poluentes atmosféricos como 

materiais particulados e vapores cáusticos. 

Os efluentes líquidos, assim como os 

«resíduos sólidos», também se destacam e 

merecem uma atenção especial em relação 

a sua contenção e tratamento. (TI-003, p. 4) 

 

resistência do anodo   [Alumínio]. 

 

 s.f. Resistência que o anodo oferece à 

passagem de corrente elétrica. O tempo 

remanescente antes que o anodo seja 

completamente consumido pode ser 

estimado da medida proporcional em que 

a resistência do anodo aumenta  a medida 

que é corroído. (AP-010, p. 342) 

 

resistência do banho   [Alumínio]. 

 

 s.f. Resistência que o banho oferece à 

passagem de corrente elétrica referente à 

ACD. Para o cálculo, precisamos acertar 

as unidades da resistividade e ‹‹resistência 

do banho›› em (µ Ω). (AP-010, p. 342) 

 

 

resistência do catodo   [Alumínio]. 

 

 s.f. Resistência que o catodo oferece à 

passagem de corrente elétrica. A 

resistência do catodo foi medida usando 

metodologia similar àquela usada para 

medir a resistência do catodo. (AP-010, p. 

342) 

 

resistência elétrica   [Alumínio]. 

 

 s.m. Propriedade de um corpo em se opor 

à passagem da corrente elétrica, 

consumindo parte de sua força eletromotriz, 

a qual é transformada em calor, quando 

existe uma diferença de potencial aplicada. 

Seu cálculo é dado pela Lei de Ohm. O 

metal será liberado nos fornos de espera, 

onde ocorrerá seu aquecimento por meio 

de ‹‹resistência elétrica››. (AP-010, p. 10) 

 

resistência mecânica  [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.f. Resistência de um corpo a uma força 

mecânica sem que haja ruptura. A 

‹‹resistência mecânica›› em si, não 

provoca grandes efeitos na operação da 

cuba, se os outros parâmetros estão em um 

nível adequado. (AP-006, p. 26) 

 

resistividade do banho   [Alumínio]. 

 

 s.f. Resistividade que o banho oferece à 

passagem de corrente elétrica. Quanto mais 

ácido o banho, menos resistivo ele se torna. 

A alumina é dissolvida num banho de 

criólitos e sais de fluoretos, os quais têm a 

função de controlar a temperatura, 

densidade e ‹‹resistividade do banho››, 

bem como a solubilidade da alumina. (DT-

002, p. 24) 

 

resistividade elétrica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Dificuldade que um corpo qualquer 

apresenta à passagem da corrente elétrica. 

No cozimento deve-se ter cuidado para 

não quebrar as amostras e formar trincas, 
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pois isso aumentaria significativamente a 

‹‹resistividade elétrica››. (AP-037, p. 63) 

 

reúso de água   [Alumina]. 

 

 s.m. Processo de tratamento de um 

efluente para sua reutilização em uma 

determinada finalidade. (MN-001, p. 4). As 

práticas conservacionistas como o uso 

eficiente e o «reúso de água», constituem 

uma maneira inteligente de conservação 

de reservas naturais.  (MN-001, p. 4) 

Sin. uso de água residuária. 

 

reversão de fogos   [Alumínio]. 

 

 s.f. Mudança de sentido do movimento 

dos equipamentos no forno de cozimento 

de anodo. (AP-018). A ‹‹reversão de 

fogos›› é um procedimento adotado para 

que se possa aumentar a vida útil do forno. 

(AP-018) Cf. fogo. 

 

revestimento catódico   [Alumínio]. 

 

 s.f. Materiais à base de carbono e piche 

que revestem um forno eletrolítico: blocos 

catódicos com barras coletoras chumbadas 

(são assentadas sobre os tijolos refratários); 

blocos laterais (são assentados contra a 

carcaça ao longo de seu perímetro); pasta 

de socagem. (AP-009, p. 263). O ataque de 

metal no ‹‹revestimento catódico›› 

compromete a vida útil do forno.  (AP-010, 

p. 216) Cf. bloco catódico. 

 

revestimento do forno   [Alumínio]. 

 

 s.m. Materiais colocados no forno para a 

montagem. O catodo, o bloco catódico, os 

tijolos refratários e os tijolos isolantes 

fazem parte do revestimento do forno. A 

inspeção visual é importante antes da 

colocação dos anodos para detectar 

possíveis falhas no ‹‹revestimento do 

forno›› não observados anteriormente. 

(AP-010, p. 214) 

 

 

 

revestimento gasto de cuba   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. RGC. Nessa etapa da cadeia 

produtiva do alumínio, o resíduo sólido 

que mais suscita cuidados é o 

‹‹revestimento gasto de cubas›› (RGC), 

uma mistura de tijolos refratários com 

compostos de carbono contaminados com 

flúor e cianeto. Var. RGC.  

 

RGC   [Alumínio]. 

 

 s.m. Revestimento Gasto de Cuba. Passivo 

gerado na manutenção das cubas 

eletrolíticas. Sua composição básica é 

material carbonáceo, oriundo dos blocos 

catódicos e pasta de socagem e material 

refratário proveniente dos tijolos e 

concretos, geralmente impregnados com 

flúor, sódio e cianeto. (RT-010, p. 56). 

Deve-se reciclar nas cimenteiras todo o 

‹‹RGC›› estocado na fábrica. (AP-013, p. 

3) Var. revestimento gasto de cuba.  Nota: 

O forno de redução é demolido depois que 

termina sua operação. Todo o material que 

sai dessa demolição, tijolos, revestimento 

lateral, barras catódicas, é chamado de 

RGC. 

 

RIMA   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. relatório de impacto ambiental. 

A Resolução do CONAMA nº 001/86 

determina que o «RIMA» seja apresentado 

à população de forma objetiva e adequada 

à sua compreensão. (RT-014, p. 5) 

Var. relatório de impacto ambiental.  

 

rocha   [Bauxita]. 

 

 s.f. Agregado de um ou vários minerais, 

formando as grandes massas da crosta 

terrestre. (LV-005, p. 240). Em meio a esta 

gama de minerais está uma «rocha» 

denominada bauxita, mais comumente 

chamada de minério de bauxita, sendo esta 

uma matéria-prima heterogênea composta 

principalmente de um ou mais tipos de 

hidróxido de alumínio (gibbsita, boehmita 

e diaspório). (p. 22) Nota: Em certos casos, 
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a rocha pode ser formada de uma só 

espécie mineral, como é o caso do calcário, 

ou dos folheados formados de argila ou as 

camadas de quartzito formadas somente de 

quartzo. Mais comumente, as rochas são 

constituídas por mais de uma espécie 

mineral, algumas predominantes, 

formando componentes essenciais, e outras 

de pequena proporção, constituindo os 

minerais acessórios. 

 

rocha encaixante  [Bauxita]. 

 

 s.m. Rocha que hospeda a concentração de 

uma substância mineral. Na lavra a céu 

aberto, empregam-se o desmonte mecânico 

em bancadas com alturas e bermas que 

variam, de acordo com a mecânica da 

«rocha encaixante». Assim, para a rocha 

fresca, minério compacto, a altura das 

bancadas atinge valores de 20 m, com 

bermas de 8,0 m. (LV-016, p. 354) 

 

rodo de alumínio   [Alumínio]. 

 

 s.m. Rodo feito de alumínio que tem a 

função de nivelar o material de cobertura 

dos anodos e auxiliar o operador na 

reposição da crosta no canal do forno de 

redução. (AP-014, p.11). Retirar tecido 

'TECSIL' de sobre os anodos com auxilio 

do ‹‹rodo de alumínio›› ou vassoura. (AP-

004) 

 

roletes  [Bauxita], [Alumina]. 

 

 s.m. Conjunto de rolos componentes da 

correia transportadora geralmente 

cilíndricos e seu suporte. Os rolos são 

capazes de efetuar livre rotação em torno 

do seu eixo, e são usados para suportar 

e/ou guiar a correia transportadora. (LV-

005, p. 119). Após montagem das grandes 

peças, prosseguiram as montagens de 

outras partes como: viga de impacto, 

chutes, estrutura da cabine do operador, 

estruturas e «roletes» da correia, motores, 

instalações de quadros de comando. (LV-

021, p. 131) 

 

 
 

roletes de carga   [Bauxita], [Alumina]. 

 

 s.m. Conjunto de rolos no qual se apoia o 

trecho carregado da correia transportadora. 

(LV-005, p. 119). (...) transportadores de 

correia imprimem direcionamento ao 

material, aumentam a capacidade de 

transporte, reduzem acidentes e aumentam 

a vida útil dos «roletes de carga». (p. Nota: 

Estes roletes em geral são localizados no 

lado superior do transportados e sua função 

é suportar a correia transportadora, bem 

como a carga que está sendo movimentada 

por ela. Os roletes de carga podem ter as 

seguintes configurações: planos, duplos, 

triplos, em catenária com 3 ou 5 rolos ou 

espiralados. 

 

roletes de retorno   [Bauxita], [Alumina]. 

 

 s.m. Conjunto de rolos no qual se apoia o 

trecho de retorno da correia. (LV-005, 119). 

Nesta posição, o material raspado cai na 

calha de descarga, evitando danos aos 

tambores de desvio e aos «roletes de 

retorno». Os mais empregados são de 

lâmina simples ou múltiplos. (LV-005, p. 

128) 

 

ROM   [Bauxita]. 

 

 s.m. Do inglês "Run-Of-Mine". Minério 

bruto, obtido diretamente da mina, sem 

sofrer qualquer tipo de beneficiamento. 

(DT-004, p. 23). A extração ou explotação 

do minério de uma jazida é realizada por 

meio de operação da lavra na mina. O 

produto da mina, o minério lavrado, o 

«ROM» (“run-of-mine”), vem a ser a 
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alimentação da usina de tratamento. (LV-

015, p. 91) Sin. minério bruto. 

 

rougher   [Bauxita]. 

 

 s.m. Estágio inicial de qualquer operação 

de tratamento de minério, onde são 

produzidos concentrado e rejeito de teores 

inaceitáveis e que por isso precisam ser 

reprocessados respectivamente nos 

estágios cleaner e scanvenger. (LV-016, p. 

452). Nas operações «rougher», o 

consumo varia entre 2.500 a 3.800 L/t de 

minério tratada, enquanto nas operações 

de limpeza exige-se um consumo em torno 

de 2.800 L/t. (LV-020, p. 260) 

 

 

S  -  s 

 

 

saia do forno   [Alumínio]. 

 

 s.f. Chapa lateral do forno de redução que 

tem a função de fazer a contenção dos 

gases. Testar movimentações da viga 

anódica e posicioná-la a cerca de 5 cm da 

‹‹saia do forno››. (AP-004) 

 

 
 

sala de cubas   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. redução. O CTM tem a função de 

armazenar o metal líquido para 

transportá-lo da ‹‹sala de cubas›› das 

Reduções para a Fundição. (AP-027, p. 

23). Sin. redução, sala de fornos, unidade 

de redução. 

 

sala de fornos   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. redução. O campo magnético em 

uma sala de fornos exerce força sobre o 

lastro de metal, colocando o metal em 

movimento e isso causará variações nos 

níveis de metal por todo o forno. (AP-009, 

p. 137) Sin. redução, sala de cubas, 

unidade de redução. 

sanfonagem de correia  [Bauxita], 

[Alumina]. 

 

 s.f. Operação que consiste em puxar a 

correia transportadora de sua bobina 

original e estendê-la de tal forma que se 

formem camadas uma sobre a outra, como 

se fosse uma sanfona, facilitando assim o 

desenvolvimento e propiciando uma 

entrada em linha reta no circuito. (MN-003, 

p. 8). O procedimento de «sanfonagem da 

correia» tem que ser feito com o auxílio de 

trator, pois, somente ele tem força e 

agilidade para dar tantas voltas quantas 

forem necessárias para desenrolar a 

correia e deixá-la nesta posição. (MN-003, 

p. 8) 

 

sargento  [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento metálico que serve para 

fazer contato elétrico de um barramento a 

outro. O sargento é um dispositivo que faz 

parte do flexível de partida. Os 

‹‹sargentos›› devem estar dando perfeitas 

condições de aperto e cabos de aço em 

boas condições. (AP-010, p. 214) 

Cf. flexível de partida. 

 

saturação por alumínio   [Bauxita]. 

 

 s.f. Relação entre o teor de Al trocável do 

solo e a soma de bases trocáveis do solo 

mais alumínio trocável do solo. É 

representada por m= Al/(S+Al). (LV-012, 

p. 276). Para efeito de classificação do 

solo, a «saturação por alumínio» trocável 
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é considerada em uma seção de controle 

de 100 cm de espessura, contada a partir 

dos 25 cm superficiais, ou menos profunda, 

quando presente contato lítico ou litóide 

antes dos 125cm. (LV-012, p. 21) 

 

scavenger   [Bauxita]. 

 

 s.m. (1) Etapa da concentração de 

minérios em que se objetiva a recuperação 

máxima possível do mineral de valor ainda 

existente que, via de regra, não apresenta 

grau de liberação ou tamanho adequado 

para uma separação eficiente. (LV-027, p. 

197). (2) Concentração secundária. (LV-

016, p. 452). Tanto o rejeito cleaner como 

o concentrado «scavenger» ainda contém 

minerais úteis e por isso são retornados à 

célula rouger. (LV-016, p. 426) 

Cf. concentração. 

 

score   [Alumínio]. 

 

 s.m. Sistema computacional de controle 

desenvolvido para tornar o processo de 

produção de alumínio mais eficiente e 

econômico. Ativar adição de fluoreto no 

‹‹score››, para o forno que possuir 

alimentador de fluoreto. (AP-004) 

Var. sistema de controle das reduções 

(score).  Nota: Este sistema apresenta: 

controle de resistência, detecção e 

suspensão de efeito anódico, tratamento de 

oscilação, geração de alarmes e eventos, 

geração de gráficos, relatórios, históricos e 

controle de alimentação de alumina. 

 

SDCD   [Alumina]. 

 

 s.m. Sistema para automação industrial 

que tem com função primordial o controle 

e a supervisão de processos de forma a 

permitir uma otimização das 

produtividades industriais, estruturada na 

diminuição de custos de produção, 

melhoria na qualidade dos produtos, 

precisão das operações, segurança 

operacional, entre outras. (MN-005, p. 13)). 

Para que a gente transforme a bauxita em 

alumina, é necessário que a gente controle 

várias variáveis de processo. Tais como 

pressão, temperatura, vazão, então, o 

objetivo do «SDCD», como é conhecido 

nosso sistema de controle, é manter essas 

variáveis  sempre alinhadas com o que a 

planta quer que se produza. (DVD-010) 

Var. sistema digital de controle distribuído.  

Nota: O Sistema Digital de Controle 

Distribuído, ou SDCD, é um elemento da 

área de Automação Industrial que tem 

como função primordial o controle de 

processos de forma a permitir uma 

otimização da produtividade industrial, 

estruturada na diminuição de custos de 

produção, melhoria na qualidade dos 

produtos, precisão das operações, 

segurança operacional, entre outros. É 

composto basicamente por um conjunto 

integrado de dispositivos que se 

completam no cumprimento das suas 

diversas funções, os sistema controla e 

supervisiona o processo produtivo da 

unidade. (AP-002) 

 

secador rotativo  [Bauxita]. 

 

 s.f. Equipamento em forma de tambor 

rotativo horizontal que permite secar um 

sólido úmido e obter como produto um 

sólido com umidade menor a 10%, 

dependendo das condições de operação. 

Dentro dele estão montados vários tipos de 

pás; de rebatimento, de avanço e de alto 

rendimento, que favorecem a troca térmica 

entre os gases quentes e o material a ser 

submetido à secagem. Estes secadores 

trabalham em "contra-corrente": o fluxo 

dos gases quentes é contrário à direção de 

avanço dos materiais que devem ser secos, 

o que aumenta o rendimento térmico do 

processo. Os «secadores rotativos» são 

equipamentos adequados para condições 

em que são necessárias grandes 

capacidades de processamento, e podem 

processar uma grande variedade de 

materiais, incluindo carvão mineral.  (MN-

002, p.11) Nota: O corpo principal destes 

secadores é um cilindro oco rotativo 

horizontal, dentro do qual circula o 

produto a ser seco, que é admitido por um 
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extremo saindo pelo oposto. O cilindro 

pode ter um comprimento superior aos 20 

m e um diâmetro superior aos 3,5 m, 

dependendo dos requerimentos 

operacionais e vazões processadas. O 

material entra com os gases quentes no 

interior do secador sendo rebatido 

continuamente, o que favorece a secagem. 

As pás especiais se encarregam de fazer o 

material avançar até a boca de descarga, 

enquanto que o material leve é 

transportado pelo fluxo dos gases. 

 

 
 

secagem   [Bauxita]. 

  

s.f. Remoção de um líquido volátil, 

normalmente água, de um sólido poroso 

como madeira, tecido ou uma massa de pó. 

(SL-006, slide 190). Após a extração da 

bauxita, é necessário o seu beneficiamento, 

que consiste na cominuição (britagem e 

moagem), lavagem e «secagem». Os 

processos ocorrem de acordo com o nível 

de concentração, para a retirada de 

impurezas existentes, tais como a argila e 

a areia. (AD- 02, p. 83) 

 

sedimentação   [Alumina]. 

 

 s.f. (1) Operação de descanso de um 

grande volume de líquido parado (sem 

agitação), por tempo suficientemente longo 

para que as partículas sólidas mais pesadas 

desçam por gravidade, para o fundo do 

tanque. (LV-024, p. 227). (2) Deposição de 

material natural sólido (sedimentos) em 

condições fisicoquímicas normais na 

superfície terrestre. (ST-003). Quanto 

maior a percentagem de sólidos em uma 

suspensão, menor será a velocidade de 

sedimentação dessas partículas sólidas. 

(LV-04, p. 396) 

 

selador   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento pneumático que serve 

para pôr o selo na sinta da pilha de lingote. 

(AP-028, p. 24). Segurar o ‹‹selador››, 

posicionando-o sobre o selo. (AP-028, p. 

29) 

 

selo   [Alumínio]. 

 

 s.m. Selo metálico de formato retangular 

que permite a passagem da cinta. Tem a 

função de fixar as duas extremidades da 

cinta à pilha. (AP-028, p. 27). Dobrar a 

extremidade da cinta exatamente em baixo 

do selo, cerca de 3 cm. (AP-028, p. 28) 

 

separação eletrostática  [Bauxita]. 

 

 s.f. Processo de concentração de minérios 

que se baseia nas diferenças de algumas de 

suas propriedades, tais como: 

condutibilidade elétrica, susceptibilidade 

em adquirir cargas elétricas, forma 

geométrica, densidade entre outras.  (LV-

016, p. 320). A «separação eletrostática» 

está condicionada, entre outros fatores, ao 

mecanismo do sistema que produz as 

cargas superficiais nos diversos minerais a 

serem separados, como também à 

granulometria de liberação, que deve 

proporcionar uma partícula com massa 

suficiente para que haja uma atração 

efetiva por parte do campo elétrico 

aplicado. (LV-016, p. 321) 

 

separação em meio denso   [Bauxita]. 

 

 s.f. Operação de separação gravítica 

aplicado na separação de minerais, onde o 

meio denso pode ser constituído de 

líquidos orgânicos, soluções de sais 

inorgânicos ou, ainda, de uma suspensão 

estável de densidade pré-determinada. 

(LV-016, p. 271). A «separação em meio 

denso» utiliza fluido de densidade 

intermediária à das espécies minerais que 
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se quer separar, de tal modo que as 

espécies mais densas que o fluido afundem 

e as mais leves flutuem. (LV-027, p. 106) 

 

separação por tamanho   [Bauxita]. 

 

 s.f. Operação do tratamento de minérios 

que consiste na colocação dos materiais 

dentro de uma faixa adequada de tamanho. 

(LV-027, p. 14). Em tratamento de 

minérios, a «separação por tamanho» ou 

peneiramento foi concebida pelo homem 

no seu esforço para extrair da terra os 

metais de que precisava. (LV-020, p. 55) 

 

separação sólido/líquido   [Bauxita]. 

 

 s.f. Operação do tratamento de minérios 

que consiste na recuperação da água 

utilizada nas operações e disposições de 

rejeitos. (LV-027, p. 14). As operações de 

«separação sólido-líquido» têm como 

objetivo: a recuperação/recirculação de 

água; o preparo de polpas com 

porcentagem de sólidos adequada e etapas 

subsequentes; o desaguamento final de 

concentração; a preparação de rejeitos 

para o descarte. (LV-027, p. 14) 

 

separador magnético   [Bauxita]. 

  

s.m. Aparelho que, produzindo um campo 

magnético, permite a separação de 

partículas (cristais) de diferentes 

suscetibilidades magnéticas. (LV-012, p. 

287). A recuperação do meio denso é feita 

por meio de separação magnética em dois 

estágios. São usados «separadores 

magnéticos» de tambor via úmida, com 

capacidade de 65 t/h, operando com 

campo de 400 Gauss. O produto 

magnético segue para o classificador 

helicoidal (CH-02), operando com a 

função de desaguador. A fração grossa 

segue para o tanque TP-02 para 

reciclagem do ferro silício e magnetita, (...) 

(AD- 06, p. 5-6) 

 

 

 

separador magnético de tambor   

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Tambor magnetizado que tem a 

função de separar o material ferroso de 

outros materiais como crosta, alumina e 

butt. [...] uma calha vibratória com 

‹‹separador magnético de tambor›› para 

retirada de material magnético tipo 

ferroso. (AP-023) 

 

sest   [Alumínio]. 

 

 s.f. Superestrutura. É toda a parte de cima 

do forno eletrolítico. Nunca se deve retirar 

a ‹‹sest›› de um forno, sem antes colocar 

as cunhas sanduíches. (AP-010, p. 224) 

Sin. superestrutura. 

 

setar  [Alumínio], [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 v. Estabelecer um parâmetro; ajustar; 

definir uma medida. O operador de painel 

deve calcular e ‹‹setar›› o valor da 

alimentação das balanças na proporção 

determinada. (RT-016) 

 

shiploader   [Bauxita]. 

  

s.m. Ver. carregador de navios. O 

carregador de navios (ship-loader) é do 

tipo lança linear deslizante com 

movimento em todas as direções. A 

capacidade nominal de carregamento do 

«ship-loader»  é de 6.000 toneladas/hora, 

porém a taxa média tem sido de 2.200 

toneladas/hora.  (RT-020, p. II.27) 

Var. carregador de navios.  

 

shunt   [Alumínio]. 

 

 s.m. Pedaço de ferro que fornece 

passagem paralela para o fluxo magnético 

em um circuito magnético. Tem a função 

de desviar parte da corrente elétrica do 

forno durante o pré-aquecimento. É 

constituído de duas partes distintas, uma de 

alumínio e outra de aço. (AP-029, p. 13). 

Usam-se ‹‹shunts›› para aumentar em 
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etapas a amperagem durante o pré-

aquecimento. (AP-010, p. 222) 

 

shuttle   [Bauxita]. 

 

 s.m. Parte integrante do carregador de 

navios que efetivamente executa o 

carregamento do minério. Constitui-se das 

seguintes partes: Viga principal - que 

consiste em duas vigas de caixão, paralelas 

de distantes 6,6 metros uma da outra, 

unidas por meio de contraventamento a 

treliças apoiadas na plataforma giratória e 

na estrutura móvel anterior; Lança - do 

ponto de vista estrutural é idêntica ao 

Shuttle e é ligada a ele por meio de uma 

articulação na sua parte anterior, através de 

juntas esféricas auto-alinhadoras; Mastro 

móvel e fixo – a lança é suspensa através 

de cabos de aço pelo mastro móvel, que 

por sua vez é suspenso pelo mastro fixo. 

(LV-021, p. 126). O Shuttle é compensado 

por um contrapeso de 30 t em sua 

extremidade posterior. (LV-021, p. 126) 

 

sifão   [Alumínio]. 

 

 s.m. Tubo de ferro fundido ou aço 

constituído, dependendo do tipo de 

cadinho, de três partes interligadas entre si 

(CCB), de peças menores atracadas por 

parafusos (CCM). Tem a função, 

dependendo do tipo de cadinho, de 

succionar o metal líquido das cubas para o 

CCM ou succionar o banho eletrolítico 

para o CCB. (AP-027, p. 16-17). Existem 

duas máquinas de limpeza de ‹‹sifão›› na 

oficina de cadinhos. (AP-024) Nota: O 

sifão é um item crítico neste processo, pois 

apresenta constante obstrução por banho, 

metal, ou impurezas que passam por ele 

através da sucção. Com isso, tem-se a 

necessidade de desobstruí-lo e retorná-lo 

para processo. (AP-024) Var. tubo sifão. 

  

 
 

sílica reativa  [Alumina]. 

 

 s.f. Sílica que se combina com os reativos 

utilizados no processo de tratamento 

químico (soda cáustica) por serem as 

formações da alumina e da sílica presentes 

no minério com o peso na economia do 

processo de produção da alumina. (LV-011, 

p. 3.2). A caracterização química da 

bauxita e a determinação da alumina 

aproveitável e da «sílica reativa» são 

muito importantes para o controle do 

processo de fabricação do alumínio. (TI-

001, p. 2) 

 

silicato  [Alumínio]. 

 

 s.m. Sal ou éster do ácido silícico. Por sua 

reatividade química, nunca é encontrada 

na natureza na forma de elementos e sim 

oxidado mais frequentemente na forma de 

aluminatos e ‹‹silicato››. (AP-011, p. 1) 

 

silo   [Alumina]. 

 

 s.m. Termo geral para espaço fechado, 

caixa ou estrutura para armazenamento de 

substância fragmentada ou a granel. Uma 

vez completado o giro do virador de 

vagões, o minério cai por gravidade em 

uma estrutura metálica denominada «silo». 

A mesma é subterrânea e atua como um 

funil, canalizando o minério para os 

alimentadores, (...) (DT-004, p. 42) 

 

silo de estocagem de crosta   [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento componente da estação 

de britagem de crosta. É destinado para o 
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armazenamento da crosta fina, gerada na 

moagem da crosta grossa. (RT-016). 

Também foram ampliados os setores de 

cozimento de ânodos e lingotamento, 

construídos novos ‹‹silos de estocagem de 

crosta››  e adquiridos outras unidades de 

retificadores, compressores, reatores e 

uma série de outros equipamentos 

fundamentais para os novos parâmetros de 

produção. (RT-027) 

 

silo de finos   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Silo para se armazenar material fino. 

As partículas maiores retornam ao moinho 

e as menores seguem o fluxo e passagem 

pelo ciclone que irá separar as partículas 

sólidas do ar, as partículas separadas irão 

para o ‹‹silo de finos››. (AP-011, p. 173) 

 

silo de grosso   [Alumínio]. 

 

 s.m. Silo para estocagem de material 

grosso. As partículas de 3 a 12 mm que 

constituem a fração grossa ficam retidas 

na segunda malha e são direcionados para 

o ‹‹silo de grossos››. (AP-023) 

 

silo de misto   [Alumínio]. 

 

 s.m. Silo com material para alimentar o 

grupo que produz o material fino na 

fábrica de anodo verde, e alimenta também 

o moinho de bolas. Neste silo é 

armazenado material em várias frações 

granulométicas. Os grãos que passam pela 

última malha, menor que 0,2 mm, são 

considerados finos e são armazenados no 

silo de misto. (AP-023) 

 

silo de pó   [Alumínio]. 

 

 s.m. Silo para armazenamento de material 

ultra fino. No ciclone acontece outra 

separação onde as partículas finas são 

levadas para o ‹‹silo de pó››. (AP-023) 

 

 

 

simulador de beneficiamento de 

minério  [auxita]. 

 

 s.m. Conjunto de programas de 

computador que fornecerá uma descrição 

numérica de uma usina de beneficiamento 

de minério. O simulador deve conter uma 

descrição acurada: minério a ser 

processado; fluxograma que define o 

processo; funcionamento de cada operação 

unitária que faz parte do fluxograma. (LV-

016, p. 722). O «simulador de 

beneficiamento de minérios» usa essas 

informações para fornecer uma descrição 

da operação da usina. A descrição do 

minério incluirá informações sobre suas 

características físicas e mineralógicas. 

(LV-016, p. 722) 

 

sinfonamento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Recurso utilizado durante a corrida de 

metal para permitir que a ACD seja 

mantida constante. Este recurso consiste 

em ligar a chave própria no PCL que emite 

sinais para que o computador atue mais 

rápido abaixando os anodos, evitando que 

a voltagem suba excessivamente, ou 

mesmo abra o circuito. (AP-029). 

Ocorrendo o efeito anódico durante a 

corrida, o operador deve interromper a 

corrida imediatamente, devolver o metal, 

retirar o sifão do banho, desligar a chave 

de ‹‹sinfonamento›› para permitir que o 

computador combata o EA. (AP-029) 

 

sistema de alumina primária  [Alumínio]. 

 

 s.m. Conjunto de equipamentos e 

componentes eletro-mecânicos e 

pneumáticos de armazenagem, transporte, 

filtragem, dosagem e distribuição de 

alumina nos reatores em operação para 

lavagem dos gases e reposição de alumina 

fluoretada (enriquecida), extraída pelo 

sistema de alumina secundária. (AP-032, p. 

124). Entrou em operação o ‹‹sistema 

alumina primária›› de lavagem de gases 

com alumina do Forno de Cozimento “E”. 

A lavagem dos gases é realizada com 
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alumina fresca, armazenada na estação de 

britagem de crosta da Oficina de 

Chumbamento de Haste I e levada até o 

filtro de mangas do forno de cozimento por 

meio de transporte pneumático. (AP-032, p. 

133) 

 

sistema de alumina secundária  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Conjunto de equipamentos e 

componentes eletro-mecânicos e 

pneumáticos de recirculação, drenagem, 

transporte, armazenamento e descarga de 

alumina secundária. (AP-032, p. 133). O 

‹‹sistema de alumina secundária›› permite 

recircular, dosar, lavar os gases, 

transportar, armazenar e extrair a alumina 

secundária (enriquecida, fluoretada). (AP-

032, p. 133) 

 

sistema de ar comprimido  [Alumínio]. 

 

 s.m. Conjunto de equipamentos auxiliares 

de geração e redes de distribuição de ar 

comprimido utilizados no processo de 

tratamento dos gases em uma planta de 

tratamebto de gases. (AP-032, p. 155). Ar 

da própria planta é comprimido pelo 

‹‹sistema de ar comprimido›› e entra no 

tanque através dos furos no pistão, 

preenchendo o tanque até a linha de 

pressão. (SL-013) 

 

sistema de controle das reduções (score)  

 [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. score. Além dos testes com 

anodo maior, foram iniciados testes com o 

novo algoritmo do ‹‹Sistema de Controle 

das Reduções›› (Score), com o objetivo de 

melhorar o controle de alimentação e 

resistência dos fornos, proporcionando 

uma maior estabilidade térmica e, como 

consequência, uma melhor eficiência de 

corrente. (RT-007, p. 4) Var. score.  

 

 

 

sistema de disposição de rejeitos  

 [Alumina]. 

 

 s.m. Disposição da polpa em um conjunto 

de quatro bacias contíguas separadas por 

diques. (RT-026, p. 9). Todo projeto de um 

«sistema de disposição de rejeitos» deve 

possuir um detalhado programa de 

observação e monitoramento, tendo em 

vista que a ausculação começa em sua fase 

de construção e prossegue durante o 

período de operação e abandono com o 

objetivo de confirmar hipóteses adotadas 

no projeto. (DT-005, p. 72) 

 

sistema de gestão ambiental   [Alumínio]. 

 

 s.m. Parte do sistema de gestão global que 

inclui estrutura organizacional, atividades 

de planejamento, responsabilidades, 

práticas, procedimentos, processos e 

recursos para desenvolver, implementar, 

atingir, analisar criticamente e manter a 

política ambiental. (AP-035). A 

organização deve manter e estabelecer um 

‹‹sistema de gestão ambiental››. (AP-035) 

 

sistema digital de controle distribuído  

 [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. SDCD. Para que a gente 

transforme a bauxita em alumina, é 

necessário que a gente controle várias 

variáveis de processo. Tal como pressão, 

temperatura, vazão, então, o objetivo do 

«SDCD», como é conhecido nosso sistema 

de controle, é manter essas variáveis  

sempre alinhadas com o que a planta quer 

que se produza. (DVD-010) Var. SDCD.  

 

sistema dragline   [Bauxita]. 

 

 s.m. Sistema de remoção do capeamento 

que prevê a utilização de draglines de 15 

jardas cúbicas para a escavação e 

transporte de capeamento, uma 

retroescavadeira hidráulica para a extração 

do minério e, para o transporte, caminhões 

“fora de estrada” de 35 toneladas curtas. 

(RT-013, p. 4.3). O «sistema dragline» - 
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retroescavadeira hidráulica é a mais 

adequada técnica e economicamente para 

efetuar a lavra com 'recuperação 

simultânea". (RT-013, p. 5.6) 

 

sistemas supervisórios   [Bauxita], 

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Sistemas computacionais que 

permitem a monitoração  de informações 

de processos produtivos ou de dispositivos 

de automação e de plantas industriais. 

(MN-005, p. 10). «Sistemas supervisórios» 

englobam todos os equipamentos de 

indicação de controle e equipamentos 

telemétricos associados na estação 

principal, além de todos os dispositivos 

complementares nas estações remotas. 

(MN-005, p. 10) 

 

sistematização do terreno   [Bauxita]. 

 

 s.f. Abrange um conjunto de serviços que 

propiciarão uma configuração final ao 

terreno “em tratamento”, integrando-o à 

topografia da área adjacente. Sem a 

sistematização do terreno, a introdução da 

cobertura vegetal seria dificultada e 

poderia comprometer os objetivos da 

recomposição paisagística. (CA-001, p. 

164). Essas atividades devem ser 

desenvolvidas pela Contratada e suas Sub-

contratadas, em duas etapas sequenciais: 

a de «sistematização do terreno» e a de 

preparo do solo, fundamentais para a 

revegetação da área e recomposição do 

meio biótico. (CA-001, p. 164) 

 

soaking Time   [Alumínio]. 

  

s.m. Tempo que o anodo leva para aquecer 

de forma uniforme dentro da câmara de 

combustão de um forno de cozimento. 

(AP-005, p. 45). A qualidade do anodo 

depende fortemente das condições de 

cozimento (taxa de aquecimento, ‹‹soaking 

time›› e temperatura final do anodo). (AP-

005, p. 45) 

 

 

sola da cuba   [Alumínio]. 

 

 s.m. Parte inferior do forno onde ocorre o 

contato do metal com o catodo. A crosta 

que cai, vai roubar temperatura do banho 

para poder atingir o seu ponto de fusão, 

além de causar um descontrole na 

sequência de alimentação, proporcionando 

a formação de lama na ‹‹sola da cuba››. 

(AP-006, p. 17) Sin. sola do forno. 

 

sola do forno   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. sola da cuba. Não forçar a 

descida do guincho após o papa-lama 

tocar a «sola do forno», crosta, anodo, etc. 

(...) (AP-004) Sin. sola da cuba. 

 

solução fundida   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. banho. Saint Claire Devile usou 

também criolita e ‹‹solução fundida›› de 

criolita e outros fluoretos. Sin. banho. 

 

sondagem   [Bauxita]. 

 

 s.f. Operação de penetração do subsolo, 

usando equipamento apropriado, para 

estudar condições geológicas e/ou extrair 

os fluidos contidos nas formações  

perfuradas. (LV-004, p. 56). Os 

investimentos em pesquisas geológicas nas 

minas são os realizados objetivando o 

melhor conhecimento dos recursos 

minerais existentes, tais como trabalhos 

adicionais de «sondagem», mapeamento 

geológico, etc. (CA-003, p. 865) 

 

sonda para checagem de sola  [Alumínio]. 

 

 s.f. Sonda metálica que se introduz dentro 

do forno para auxiliar os encarregados e 

operadores na avaliação das solas dos 

fornos. (AP-014, p. 7). Pré-aquecer a 

‹‹sonda para checagem de sola›› e depois 

imergir no forno a ser medido, através do 

furo de corrida, até tocar o catodo. (AP-

014, p. 7) Nota: É através dela que se 

avaliam as condições de operação dos 
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fornos e se define os trabalhos a serem 

efetivados. 

 

soprador   [Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento utilizado para o 

transporte pneumático de materiais, através 

de um deslocamento positivo. (SL-07, 

slide 4). O principio básico é a fluidização 

do sólido com um fluido que geralmente é 

o ar ou um gás inerte. A mistura sólido-

fluido assim formada escoa pelo interior 

dos dutos do sistema. A diferença entre o 

transporte pneumático e a fluidização em 

batelada, ou seja, entre os sistemas de 

baixa e alta densidade, reside 

principalmente no equipamento de 

movimentação do gás, que é um ventilador 

centrífuga ou compressor, no caso do 

transporte pneumático, ou um «soprador» 

de deslocamento positivo ou compressor 

reciprocante, no caso da fluidização em 

batelada. (LV-008, p. 165) 

 

 
 

sorção   [Bauxita]. 

 

 s.f. Termo geral que inclui adsorção e 

absorção. (LV-016, p. 652). No caso da 

flotação, bolhas de gás se aderem às 

partículas sólidas ou agregadas que 

contenham os poluentes e na «sorção», os 

íons são adsorvidos ou absorvidos por 

materiais sólidos não tradicionais ou pela 

biomassa de organismos vivos ou mortos. 

(LV-016, p. 652) 

 

spray de alumínio   [Alumínio]. 

  

s.m. Alumínio em estado líquido borrifado 

em cima e em volta do anodo já com haste 

para evitar oxidação do anodo ao ar 

quando colocado dentro do forno 

eletrolítico. No pré-aquecimento, os 

anodos não devem ter ‹‹spray de 

alumínio›› nas laterais e nem na parte 

superior, pois quando o forno está em 

aquecimento atinge certa temperatura. 

(AP-005, p. 2) Nota: O anodo é atacado de 

duas formas, oxidação pelo ar e oxidação 

por gases. O anodo, quando colocado 

dentro do forno, fica parcialmente 

submerso no banho, a parte que fica fora 

do banho é suscetível à oxidação ao ar. 

Para evitar oxidação coloca-se crosta para 

cobrir o anodo, mas às vezes essa 

cobertura não é suficiente para evitar a 

oxidação, de onde surge a necessidade de 

colocar spray de alumínio. 

 

 
 

strip mining   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. lavra por tiras. O método de lavra 

utilizado na MRN é a céu aberto. A 

geologia do depósito, o tipo de jazimento, 

a topografia local e as características 

físicas e químicas do material aliados aos 

volumes de escavação, escala de produção 

e à economicidade do sistema, definiram 

como viável à adoção de método de lavra 

em tiras ou faixas, também denominado 

"«strip mining»". (RT, 27, p. II.18) 

Var. lavra por tiras; lavra em tiras; lavra 

em faixas.  

 

subproduto   [Bauxita]. 

 

 s.m. Produto da mineração que tem valor 

econômico subsidiário. Nesse contexto, o 

comportamento do preço do ouro é 

fundamental face ao seu papel mobilizador 

de capitais de risco e ao seu impacto no 

processo de suprimento de outros bens 

minerais, seja na condição de produto 
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principal, de coproduto ou de 

«subproduto». (LV-006, p. 360) 

 

sucção do metal   [Alumínio]. 

 

 s.f. Extração o metal líquido do forno 

eletrolítico através de sucção, 

desempenhada pelo cadinho de corrida de 

metal (CCM). (AP-005, p. 6). Na 

metalurgia do alumínio, cadinho tem a 

finalidade de recepção e vazão de metais. 

É o recipiente metalúrgico que realiza a 

‹‹sucção do metal››, conduzindo-o para 

outra fase do processo. Geralmente é de 

ferro, com revestimento interno de 

material refratário. (AP-005, p. 6) 

 

 
 

superestrutura   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. sest. Limpar com vassoura de 

pelo para retirar alumina proveniente do 

teste dos alimentadores, bem como 

resíduos oriundos da montagem da 

‹‹superestrutura››, deixando a cuba limpa. 

(AP-007, p. 6). Sin. sest. 

 

superfície específica   [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. área de superfície específica. 

Para uma quantidade ótima de piche, a 

superfície específica decresce com o 

aumento da temperatura de aquecimento. 

(AP-009, p. 187) Var. área de superfície 

específica.  

 

superfinos   [Alumina]. 

 

 s.f. Material na fração granulométrica 

compreendida entre 150# e 400#. (LV-003, 

p. 636). As instalações de recuperação de 

«superfinos» são constituídos por uma 

bateria de ciclones primários, sendo 7 de 4 

polegadas e 6 de 6 polegadas, e uma 

bateria de ciclones secundários composta 

de 7 unidades de 4 polegadas e um filtro 

vertical com 4 discos de 6 pés de diâmetro. 

(LV-003, p. 636) 

 

super heat   [Alumínio]. 

 

 s.m. Diferença entre a temperatura de 

banho e a temperatura de 'líquidus' 

(temperatura de solidificação). A diferença 

de temperatura ideal a ser mantida fica 

entre 5º e 10º C. (AP-029, p 4). Para que o 

‹‹super heat›› se mantenha em 5º e 10º C é 

preferível que se diminua a concentração 

de AlF³ e Al²O³. (AP-029, p. 4) 

Var. temperatura de super heat. Sin. delta 

T (ΔT). 

 

surfactante  [Bauxita]. 

 

 s.m. Termo genérico para um grupo de 

substâncias, cujas moléculas contém um 

grupo hidrofílico (polar) em uma 

extremidade e uma lipofílico (apolar) na 

outra, ligados entre si. (LV-016, p. 358). 

Este método envolve a remoção de íons 

(também complexos e quelados) com o uso 

de «surfactantes» ou composto orgânico 

para formar unidades insolúveis. (LV- 19, 

p. 664) 

 

susceptibilidade magnética   [Bauxita]. 

 

 s.m. Quociente entre o módulo de 

magnetização de um material sujeito a um 

campo elétrico e o módulo da indução 

magnética provocada pelo mesmo campo 

no vácuo. (LV-016, p. 332). A 

«suscetibilidade magnética» de um 

material ferromagnético é variável 

dependendo do campo de magnetização, 

da natureza e manuseio da amostra. (LV-

016, p. 307) 
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suspensão   [Alumina]. 

 

 s.f. Sistema heterogêneo, no qual sólidos 

insolúveis são dispersos em um líquido, 

mantendo as características deste. (LV-016, 

p. 301). O produto do último tanque de 

expansão contém alumina em solução e 

resíduos de bauxita em «suspensão», que 

precisam ser separados. (MN-005, p. 4) 

 

 

 

T  -  t 
 

 

tabela de parâmetro de processo  

 [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Tabela padrão na qual se definem os 

parâmetros a serem seguidos em um 

processo. Verificar se há recurso para 

aumentar ou baixar o set-point do peso e 

teor de piche dentro dos limites 

estabelecidos na ‹‹TPP (tabela de 

parâmetros de processo)››. (RT-016) 

 

tabular   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. camada. O depósito é «tabular» 

e concordante com as encaixantes, com 

uma extensão de 4 km e espessura média 

de 15 m. (LV-014,p. 312) Sin. camada. 

 

tailings   [Bauxita]. 

 

 s.m. Grupo de rejeitos resultantes do 

processamento de minérios pela indústria 

extrativista mineral. Estes resíduos são 

solos que continham o mineral de interesse 

ou resultam da moagem de rochas. (MN-

010, p. 328-329). Os «tailings» 

caracterizam-se por serem lamas formadas 

por partículas muito finas. (MN-010, p. 

329) 

 

talude   [Alumina]. 

 

 s.m. Superfície inclinada do terreno na 

base de um morro, de uma encosta de vale 

ou artificialmente criada, como em um 

depósito de rejeitos, onde se encontra um 

depósito de detritos. Quando seguido de 

um qualitativo, adquire uma conotação 

genética, tal como talude estrutural, talude 

de erosão, talude de acumulação etc. (LV-

012, p. 291). Já no depósito de rejeito 

sólido (DRS), a equipe inspeciona a 

disposição dos resíduos e verifica se as 

condições das mantas e «taludes» estão de 

acordo com as normas ambientais. (DVD-

012) Sin. declividade. 

 

 
 

tambor desagregador   [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. drum scrubber. Existem 

diferentes equipamentos de escrubagem no 

mercado e o que se utilizou, nesse trabalho, 

foi o chamado drum scrubber ou «tambor 

desagregador». (AC-002, p. 258) 

Var. drum scrubber.  

 

tambores  [Bauxita], [Alumina]. 

 

 s.m. Elementos componentes da correia 

transportadora que serve para a 

transmissão de potência, dobras, desvios e 

retorno da correia. Num transportador 

podemos ter os seguintes tipos de tambores: 

acionamento, retorno, esticador, dobra, e 

encosto. (LV-005, p. 120). Como 

dispositivo de segurança está prevista a 

utilização de proteção para as partes 
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girantes do transportador, tais como 

«tambores» de retorno, acoplamento, etc. 

(RT-019, p. II.46) 

 

 
 

tambor resfriador  [Alumínio], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Tambor feito em chapa de aço em 

forma cilíndrica. Tem a função de realizar 

o resfriamento das escórias provenientes 

dos fornos. (AP-028, p. 31). Coletar a 

escória grossa do ‹‹tambor resfriador›› e 

escória fina do filtro de manga. (FC-31, p. 

31) 

 

tampa de aquecimento do CTM  

 [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Chapa de aço de forma elíptica 

contendo mangueiras e maçaricos. Tem a 

função de eliminar umidade do refratário 

por aquecimento. (AP-027, p. 47). Os 

componentes da ‹‹tampa de aquecimento 

do CTM›› são os mesmos da tampa de 

fundir metal, diferenciando-se a forma das 

mesmas. (AP-027, p. 47) 

 

tampa para fundir metal  [Alumínio]. 

 

 s.f. Chapa em aço que fecha o cadinho e 

sustenta o maçarico para aquecimento. 

Tem a função de aquecer o metal contido 

no cadinho até a fusão deste metal. (AP-

027, p. 45). A ‹‹tampa para fundir metal›› 

fecha o cadinho e sustenta o maçarico. 

(AP-027, p. 45) 

 

 

 

tanque agitador   [Alumina]. 

  

s.m. Ver. condicionador. A área 82C 

possui duas cadeias de neutralização com 

três «tanques agitadores» cada, e a área 

82D possui apenas uma cadeia de 

neutralização com três tanques agitadores. 

(MN-001, p. 8) Sin. condicionador. 

 

tanque classificador   [Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento especialmente 

destinado ao desaguamento, ajuste de faixa 

granulométrica e classificação de areia. É 

construído com formato de uma caixa 

retangular multicelular, sendo a 

alimentação de polpa num dos extremos. O 

fluxo de água arrasta a polpa, ocorrendo a 

decantação ao longo do tanque, sendo a 

distância do ponto de alimentação ao de 

deposição inversamente proporcional ao 

diâmetro das partículas, permitindo a 

classificação de areia por tamanho das 

partículas. (LV-005, p. 156). Esta polpa, 

após passar por «tanques classificadores» 

é enviada para grandes tanques de 

estocagem, dos quais será bombeado para 

os filtros de bandeja. (MN-001, p. 2) 

 

tanque de aeração   [Alumina]. 

 

 s.m. Unidade na qual o ar é injetado na 

água residuária, com o objetivo de fornecer 

oxigênio necessário para a respiração dos 

microorganismos, que oxidam a matéria 

orgânica existente. O tanque de aeração é 

parte do processo de tratamento das águas 

residuárias. A Alunorte também utiliza 

água industrial. Vinda dos poços de 

capitação, segue para os «tanques de 

aeração». (DVD-014) 

 

tanque de condensado   [Alumina]. 

 

 s.m. Tanque receptor de condensado 

destinado a reaproveitar o condensado de 

linhas de vapor provenientes de qualquer 

instalação de caldeira, tem como finalidade 

principal a recepção e o armazenamento de 

água gerada pela condensação do vapor de 
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caldeiras após o retorno do mesmo da linha 

de vapor, e alimentação de água das 

caldeiras. A ÁREA 30-A compreende um 

«tanque de condensado» de alta qualidade 

(T-30A-01) que recebe condensado com 

condutividade abaixo de 1000µS/cm 

oriundo da ÁREA 13-B, (...). (AP-001, p. 9) 

 

tanque de decantação   [Alumínio], 

[Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Recipiente construído em concreto 

armado instalado no solo, próximo ao 

lavador de gases. É seccionado em 5 

células, através de chicanas de madeira e 

concreto. Tem a função de separar o 

particulado sólido do líquido da lavagem 

pela decantação dos mesmos para o fundo 

da células. (AP-032, p. 21). Isto nivela o 

nível do ‹‹tanque de decantação›› 

compensando as evaporações e a descarga 

para a área 515. (AP-032, p. 30) 

 

tanque de expansão   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. tanque flash. O produto do 

último «tanque de expansão» contém 

alumina em solução e resíduos de bauxita 

em suspensão, que precisam ser separados. 

(MN-005, p. 4) Sin. tanque flash, flash 

tanque. 

 

tanque de grafite  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Caixa metálica de formato redondo, 

com palheta giratória no centro, acionada 

por um motor elétrico do lado externo, 

localizado sob o tanque, e um sistema de 

elevação do tanque acionado por um 

cilindro pneumático. Tem a função de 

grafitar os pinos das hastes, para facilitar a 

posterior remoção dos anéis. (AP-005, p. 

55). O ‹‹tanque de grafite››, também tem a 

função de grafitar i pino das hastes 

evitando que o ferro fundido se funda com 

o metal do pino. (AP-005, p. 55) 

 

 

 

 

tanque flash   [Alumina]. 

 

 s.m. Vaso vertical utilizado em diversas 

aplicações industriais para separar uma 

mistura de líquido-vapor. A gravidade faz 

com que o líquido se deposite no fundo do 

vaso, de onde ele é retirado. O vapor se 

desloca para cima a uma velocidade que 

minimiza o arrastamento de gotas de 

qualquer líquido no vapor que sai na parte 

superior do vaso. A polpa digerida é 

resfriada em «tanque flash», através da 

redução brusca de pressão ocasionando 

evaporação do excesso de água e segue 

para decantação em espessadores de alto 

rendimento (...). (AP-001, p. 7) Var. flash 

tanque. Sin. tanque de expansão. 

 

tanque pulmão   [Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento que consiste na 

manutenção de sólidos em suspensão em 

um meio líquido, evitando a sedimentação 

do mesmo. O «tanque pulmão» recebe 

polpa provenientes dos moinhos, de onde 

são bombeados para os aquecedores de 

polpa. (DVD-005) 

 

técnico de processo  [Alumínio], 

[Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Técnico responsável pelo controle e 

processos de produção. Tem a função de 

atuar nos parâmetros de processo para que 

flua sem anormalidades. O preenchimento 

do relatório de partida é de 

responsabilidade do ‹‹técnicos de 

processo›› da equipe de partida. (AP-004). 

Var. TP.  

 

técnico de processo ADM   [Alumínio], 

[Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Técnico de processo administrativo 

responsável pela equipe de técnicos que 

trabalham durante o horário administrativo. 

É o mesmo técnico de processo (TC) que 

trabalha durante o horário adminstrativo. O 

relatório de partida deve ser assinado pelo 

gerente operacional da equipe de partida e 
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pelo ‹‹técnico de processo ADM››. (AP-

004) 

 

temperatura de banho   [Alumínio]. 

 

 s.f. Temperatura ideal que o banho atinge 

para operação estável do forno. Se o forno 

está estabilizado, a temperatura de banho 

estará tecnicamente estável. (AP-029). A 

diferença entre a ‹‹temperatura de banho›› 

e o ponto de solidificação inicial do banho 

é conhecida como ΔT. (AP-037, p. 295) 

 

temperatura de bulbo seco   [Bauxita]. 

 

 s.f. Temperatura real, ou termodinâmica. 

(LV-04, p. 193). A saturação relativa é a 

razão entre o teor de umidade de 

saturação nas mesmas «temperatura de 

bulbo seco» e pressão total. (LV-04, p. 193) 

Cf. temperatura de bulbo úmido. 

 

temperatura de bulbo úmido   [Bauxita]. 

 

 s.f. Temperatura inferior de um material 

úmido em relação à temperatura do gás ao 

qual esse material úmido foi exposto. (LV-

04, p. 198). Um termômetro 

adequadamente umedecido é um 

instrumento confiável para medir a 

«temperatura de bulbo úmido». (LV-04, p. 

198) Cf. temperatura de bulbo seco. 

 

temperatura de líquidus   [Alumínio]. 

 

 s.f. Temperatura em que o banho começa a 

se solidificar. (AP-029). A ‹‹temperatura 

de 'líquidus'›› situará  entre 930º C e 951º 

C, isto é, para cada 1% de AlF³ haverá 

uma variação de aproximadamente 10º C. 

(AP-029) 

 

temperatura de partida da UC  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Temperatura da câmara de combustão 

do forno de cozimento ao início do período 

de aquecimento forçado. Geralmente se 

refere ao primeiro ponto do valor de 

referência e não à temperatura de câmaras 

individuais. (AP-005, p. 45). Taxa de 

elevação com que a temperatura se eleva 

da ‹‹temperatura de partida da UC›› até a 

temperatura final da câmara de um forno 

de cozimento de anodo. (AP-005, p. 45) 

 

temperatura de ponto de orvalho  

 [Bauxita]. 

 

 s.f. Temperatura na qual, desprezando os 

efeitos da supersaturação, forma-se líquido 

pela primeira vez. (LV-04, p. 196). A 

«temperatura de ponto de orvalho» é a 

temperatura na qual a umidade de uma 

amostra seria igual à umidade de 

saturação. (LV-04, p. 196) 

 

temperatura de super heat   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. super heat. Portanto, é preciso 

uma «temperatura de super›› do banho 

adequada. (AP-010, p. 258) Var. super 

heat.  

 

temperatura final de cozimento  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Temperatura final do processo de 

cozimento do anodo. A ‹‹temperatura final 

de cozimento›› muito elevada pode criar 

problemas de oxidação ao ar em função de 

ocorrência de dessulfuração. (AP-018) 

 

tempo de socagem   [Alumínio]. 

 

 s.m. Tempo que se leva para fazer a 

socagem da pasta cotódica no forno 

eletrolítico. O ‹‹tempo de socagem›› 

também é uma variável importante e 

normalmente é determinado em 

laboratório de forma a se obter a 

densificação máxima. (AP-009, p. 209) 

 

tempo de sopro   [Alumínio]. 

 

 s.m. Tempo que a válvula solenóide passa 

aberta durante o sopro de ar comprimido 

para a limpeza da manga. O recomendado 

é 100 milesegundos como tempo fixo. 

(AP-010, p. 365). Caso o ‹‹tempo de 
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sopro›› não tenha sido suficiente para a 

limpeza, aciona-se novamente a chave 

PNEUMÁTICA. (AP-010, p. 365) Nota: O 

sistema de limpeza das mangas é realizado 

por um sopro de ar de baixa pressão em 

contra corrente ao fluxo de ar de aspiração. 

Este sopro é constante, gerado por sistema 

giratório equipado com ventilador 

centrífugo interno e que insufla jato de ar 

no interior de uma fileira de mangas. Este 

jato, combinado com o fluxo de ar 

secundário induzido, produz um jato 

reverso de alta intensidade, desprendendo 

o pó acumulado na parte externa das 

mangas. (AP-010, p. 366) 

 

tenacidade   [Bauxita]. 

 

 s.f. Resistência que um mineral oferece ao 

ser rompido, esmagado, curvado ou 

rasgado, representando a sua coesão. (LV-

012, p. 293). As resistências à fadiga, a 

resistência mecânica e a «tenacidade» à 

fratura dos materiais cerâmicos 

policristalinos à base de Al2O3 são 

propriedades mecânicas que dependem do 

tamanho do grão e da percentagem de 

aditivos usados na sinterização. (AD-005, 

p. 330) 

 

tenaz   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. 1. (Redução) Haste, situada na ponte 

rolante, que possui uma garra para pegar 

anodo ou pedaço de anodo. Tem a função 

de retirar blocos ou pedaços de anodo do 

banho. 2. (Fundição) Espécie de pinça 

usada para movimentar manualmente 

lingote de alumínio. A quebrada da crosta 

antes de retirar o butt deve ser bem feita e 

com cuidado, para não deixar cair 

pedaços grandes de crosta dentro do 

banho. Caso isto aconteça, retirar o 

pedaço usando o rastelo ou ‹‹tenaz›› 

apropriado. (AP-014, p. 12) 

 

tensão   [Alumínio]. 

 

 s.f. Tensão elétrica ou voltagem. 

Diferença de potencial elétrico entre dois 

pontos. Sua unidade de medida é o volt. 

(AP-005, p. 5). É mais econômico gerar e 

transmitir corrente alternada em alta 

‹‹tensão››. (AP-005, p. 5) Sin. voltagem. 

Nota: Para facilitar o entendimento do que 

seja a tensão elétrica pode-se fazer um 

paralelo desta com a pressão hidráulica. 

Quanto maior a diferença de pressão 

hidráulica entre dois pontos, maior será o 

fluxo, caso haja comunicação entre estes 

dois pontos. O fluxo (que em 

eletrodinâmica seria a corrente elétrica) 

será assim uma função da pressão 

hidráulica (tensão elétrica) e da oposição à 

passagem do fluido (resistência elétrica). 

(AP-005, p. 5) 

 

tensão de superfície   [Alumínio]. 

 

 s.f. Propriedade dos líquidos resultante de 

força de atração molecular desiquilibrada 

na superfície, e como resultado, a 

superfície tende a contrair. (AP-010, p. 

301). A ‹‹tensão de superfície›› do banho 

afeta a quantidade de materiais do banho 

volatizados no forno. (AP-010, p. 301) 

 

tensão interfacial   [Alumínio]. 

 

 s.f. Tensão existente entre interfaces de 

duas substâncias, como banho/metal. (AP-

010, p. 301). A ‹‹tensão interfacial›› no 

revestimento de carbono causa a abrasão 

de alguns materiais do banho pelo 

revestimento. (AP-010, p. 301) 

 

tensão superficial   [Bauxita]. 

 

 s.f. Ver. energia livre superficial. O 

ângulo de contato, que dá uma medida de 

hidrofobicidade da partícula, pode ser 

calculado com auxílio da equação de 

Young. No entanto, a lista de valores de 

«tensões superficiais» na interface sólido-

líquido disponíveis na literatura é 

extremamente pequena. (LV-016, p. 354) 

Sin. energia livre superficial. 
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tensionador   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento pneumático que 

tensiona a cinta à pilha de lingote. Tem a 

função de amarrar e manter a cinta 

tensionada até a selagem. (AP-028, p. 23). 

Segurar o ‹‹tensionador›› colocando-o na 

posição. (AP-028, p. 28) 

 

teor   [Bauxita]. 

 

 s.m. Quantidade de um determinado 

elemento presente em um mineral, minério 

ou rocha. (LV-012, p. 294). Na verdade, 

isso se justifica pelo fato de haver 

disponibilidade de minérios de bauxita 

com elevado «teor» (Al2O3), os quais não 

exigem processos de tratamento mais 

elaborados. (AD-005, p. 315) 

teor de corte   [Bauxita]. 

 

 s.m. Teor mínimo da substância útil que 

permite a sua extração econômica. A 

relação estéril/minério e o «teor de corte» 

varia de mina para mina e até entre frentes 

de lavra. (LV-014, p. 150) Cf. teor. 

 

Termografia   [Alumina]. 

 

 s.f. Técnica que permite mapear um corpo 

ou uma região com o intento de distinguir 

áreas de diferentes temperaturas, sendo 

portanto uma técnica que permite a 

visualização artificial da luz dentro do 

espectro infravermelho. Outro exame 

fundamental é a «termografia». Com uma 

câmera especial, o técnico faz um 

mapeamento da temperatura de 

equipamentos elétricos e tanques. Assim 

como num raio-x é possível identificar 

qualquer tipo de anomalia. (DVD-015) 

 

termopar   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Instrumento metálico em forma de 

haste, que converte calor em uma diferença 

de potencial de determinado ponto para o 

termômetro. Há fios soldados em uma das 

extremidades, a qual se dá o nome de junta 

quente ou junta de medição. A outra 

extremidade dos fios é levada ao 

instrumento de medição de FEM (força 

eletromotriz), fechando um circuito 

elétrico por onde flui a corrente. Tem a 

função de medir a temperatura do banho 

ou forno. (AP-014, p. 14) (AP-030, p. 2). A 

temperatura de controle obtida é mais 

devido à baixa distância que o ar percorre 

até atingir o ‹‹termopar››. (AP-005, p. 36) 

 

termopar de contato   [Alumínio]. 

 

 s.m. Instrumento em forma de chave de 

fenda que converte calor em uma diferença 

de potencial de um determinado ponto para 

o termômetro. Tem a função de medir a 

temperatura de qualquer corpo. (AP-030, p. 

4). O levantamento dos perfis de 

temperatura foi feito utilizando-se o 

‹‹termopar de contato›› diretamente na 

superfície das amostras. (AP-030, p. 4) 

 

  
 

textura   [Bauxita]. 

 

 s.f. A forma, o arranjo, e o modo de 

agregação de fragmentos, partículas ou 

cristais que constituem uma rocha. (LV-

015, p. 934). A caracterização 

mineralógica de um minério determina e 

quantifica toda a assembleia mineralógica, 

define quais são os minerais de interesse e 

de ganga, bem como quantifica a 

distribuição dos elementos úteis entre os 

minerais de minério, se mais de um. Além 

disso, estuda as «texturas» da rocha, 

definindo o tamanho de partícula 

necessária para liberação do(s) mineral(is) 

de interesse dos minerais de ganga, (...) 

(LV-015, p. 85) 
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ticket de metal   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Documento de interface das áreas de 

redução e fundição em que se registram os 

dados referentes aos fornos que devem ser 

corridos pelo CCM e depois transferido 

para o CTM. (AP-004). Concluir o 

enchimento do ‹‹ticket de metal››, fazendo 

correções se necessário. (AP-004) 

 

tijolo isolante  [Alumínio]. 

 

 s.m. Tipo de tijolo colocado dentro do 

forno eletrolítico para fazer parte dos 

materiais do revestimento do forno. (AP-

009, p. 200). Concreto refratário, tijolo 

refratário, ‹‹tijolo isolante››, pasta 

catódica, concreto convencional fazem 

parte do revestimento do forno. (AP-009, p. 

189) Nota: Tem por objetivo reter o 

máximo possível o calor da cuba. São 

assentados junto à carcaça, cobrindo o 

fundo e as laterais. As principais 

propriedades são: baixa condutividade 

térmica e alta resistividade mecânica. 

 

tijolo refratário   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Tijolo geralmente feito de cerâmica 

capaz de resistir a altas temperaturas 

(acima de 1500-1600º C) sem perderem 

suas propriedades físico-químicas 

(resistência e baixa condutividade térmica 

são as principais); usado para revestir 

fornos, lareiras e chaminés. Em uma cuba 

eletrolítica deve cumprir dois propósitos: 

(1) prover isolamento e (2) deter a 

penetração do banho fundido. (LV-023, p. 

38). A troca de calor entre a câmara de 

combustão e o poço é realizada por meio 

de paredes de ‹‹tijolos refratários››. (AP-

009, p. 189) Nota: Refratário é todo 

material capaz de suportar temperaturas 

altas (1000º C ou mais) sem alteração ou 

resistente à decomposição química. Em 

geral refere-se a materiais cerâmicos 

destinados a finalidades estruturais, porém 

aplica-se também a metais como o 

tungstênio, o molibdênio e o tântalo. É 

principalmente a indústria metalúrgica que 

consome refratários para o revestimento 

dos altos fornos, fornos de recozimento, 

etc. No caso dos fornos de cozimento, 

tijolo refratário tem por finalidade irradiar 

calor para o cozimento dos anodos. 

Dependendo de sua finalidade, tem-se um 

tipo diferente para cada ambiente. (LV-023, 

p. 38) 

 

tiragem  [Alumínio]. 

  

s.f. Pressão das câmaras de combustão do 

forno na área de pré-aquecimento. A 

câmara nº 1 não foi acompanhada pela 

câmara nº 2 que começou a flutuar a 

‹‹tiragem›› na fase volátil. (RT-006) 

 

titulação coloidal   [Alumina]. 

 

 s.m. Método pelo qual se determina uma 

quantidade desconhecida de uma 

substância particular, mediante a adição de 

um reativo-padrão que reage com ela em 

proporção definida conhecida. (SL-009, 

slide 30). A «titulação coloidal» mostrou 

que os viscosímetro podem dar um 

indicativo da qualidade da solução de 

floculante preparado na planta. (SL-009, 

slide 35) 

 

top size   [Bauxita]. 

 

 s.m. Tamanho máximo da partícula para 

alimentar o britador. (LV-016, p. 151). 

Quando se adota uma margem de 

segurança razoável na definição do «top 

size», de maneira que a liberação ocorra 

dentro do conjunto das faixas de tamanho 

de partículas utilizadas, não há perda de 

informação, a representatividade é 

mantida, (...) (LV-015, p. 87) 

 

torpedo  [Alumina]. 

 

 s.m. Bico acoplado a uma mangueira de 

alta pressão, autopropulsionado através da 

alta pressão d’água, para limpeza interna 

de tubulações obstruídas. (SL-005, slide 5). 

Com a utilização de «torpedo» ocorre a 
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projeção de material cáustico e o risco de 

lesão contra o operador jatista, durante a 

realização da atividade de limpeza de 

tubulações obstruídas. (SL-005, slide 2) 

 

 
 

torre de resfriamento   [Alumínio]. 

 

 s.f. Tubo de grandes dimensões e com 

isolamento térmico instalado em posição 

vertical. Tem a função de resfriar os gases 

da combustão através de água pulverizada 

com ar comprimido, remover particulado 

pesado dos gases através da válvula 

rotativa instalada na base. (AP-032, p. 109). 

Os gases provenientes do cozimento irão 

para as ‹‹torres de resfriamento››, onde 

serão resfriados com água pulverizada 

através de bico pulverizador. (AP-018) 

 

 
 

torta   [Alumina]. 

 

 s.f. Bauxita depois de processada nos 

filtros hiperbáricos para retirada da 

umidade. É por isso que a bauxita que está 

sendo processada aí dentro (filtro 

hiperbárico) tem um nome bem diferente. 

O material que fica preso na tela, que é só 

a bauxita, e que é desprendido através de 

sopro de ar, é chamado de «torta». (DVD-

011) 

 

TP   [Alumínio], [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. técnico de processo. Se a 

instabilidade é relativamente pequena e é 

a primeira ocorrência, então o GO ou 

‹‹TP›› localizam com certa facilidade o 

anodo problemático. (AP-010, p. 307) 

Var. técnico de processo.  

 

TPM   [Alumina]. 

 

 s.m. 'Total Performance Management' 

(Gerenciamento da Performance Total). 

Sistema de gerenciamento que permite 

utilizar o uso dos ativos da empresa, 

tornando-a mais competitiva. Tal sistema 

identifica e elimina quebras, falhas nos 

equipamentos produtivos, evita acidentes e 

perdas ao longo do processo, obtendo 

melhores resultados. (DVD-001). No 

«TPM», os empregados desenvolvem 

habilidades e competências técnicas, 

ganhando aptidão para promover 

mudanças no seu ambiente de trabalho. 

(DVD-001) 

 

TQC   [Alumínio]. 

 

 s.m. Do inglês "Total Quality Control". 

Modelo gerencial que cria condições para 

que uma empresa possa ser competitiva. 

Para isto, ela deve visar sempre a melhor 

qualidade do mundo sob vários aspectos, 

entre eles a qualidade dos produtos e 

serviços, a qualidade das pessoas, das 

operações, baixo custo e atendimento 

perfeito. (AP-019) (AP-020). No ‹‹TQC›› 

gerenciar um processo significa torná-lo 

previsível e competitivo. (AP-020) Nota: 

Empréstimo do inglês cuja tradução é 

controle da qualidade total (TQC). Sua 

origem é atribuída ao Dr. Armand V. 

Feigenbaun, americano, desde 1961, 

quando foi publicada sua obra. O TQC 

americano é exercido por especialistas de 

todos os setores da organização. 
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tracking   [Alumínio]. 

 

 s.m. Modo de alimentação suspensa 

automaticamente, cujo objetivo é eliminar 

rapidamente o excesso de alumina no 

banho. (AP-034). A saída de ‹‹tracking›› 

obrigatoriamente será para o modo de 

alimentação under feed. (AP-034) 

Cf. alimentação. 

 

transportador   [Bauxita], [Alumina], 

[Alumínio]. 

 

 s.m. Termo geral para equipamento, 

constituído de correia, placa ou outra 

superfície, destinado a transferir materiais 

sólidos a granel de um local a outro dentro 

de unidades industriais, como minas, com 

possibilidade de vencer grandes 

deslocamentos horizontais com baixo custo 

de manutenção. Já o TTS2ATC-P é um 

sistema inovador que através de sua 

inteligência operacional corrige 

automaticamente os desalinhamentos das 

correias dos «transportadores», 

prevenindo contra danos nas bordas das 

correias, nas estruturas metálicas, 

eliminando o derramamento dos materiais 

transportados. (p. 26) 

 

 
 

transportador de correia   [Bauxita], 

[Alumina]. 

 

 s.m. Ver. correia transportadora. O 

«transportador de correias» é definido 

pela Conveyor Equipment Manufactures  

Association – CEMA como um arranjo de 

componentes mecânicos que suportam e 

possibilitam a movimentação da correia 

transportadora que, por seu turno, carrega 

o material fragmentado de um 

determinado ponto para outro. ( (LV-027, 

p. 164) Var. correia transportadora.  

 

transportador helicoidal  [Alumínio]. 

  

s.m. Equipamento composto usualmente de 

uma longa hélice, com eixo montado sobre 

mancais e dentro de uma calha em forma 

de "U" ou tubular. Ao girar a helicóide, 

move-se o material para frente na parte 

inferior desta, e é descarregado por 

intermédio de aberturas no fundo da calha, 

ou no seu fim. (AP-012, p. 6). A 

simplicidade do ‹‹transportador 

helicoidal››, entre outras, oferece 

principalmente as seguintes vantagens: 

transporte de um grande gama de produtos 

granulados; manutenção simples, 

reposição não dispendiosa; instalação 

versátil e econômica. (AP-012, p. 6) 

 

transportador P&F   [Alumínio]. 

 

 s.m. Transportador aéreo que serve para 

transportar cargas pesadas nas unidades de 

carbonos. O ‹‹transportador P&F›› 

receberá os anodos provenientes do 

compactador vibratório a uma 

temperatura de aproximadamente 150º C. 

(AP-012, p. 4) 

 

transporte  [Bauxita]. 

 

 s.m. Termo genérico que designa a 

condução de carga, como minério, de um 

lugar para outro, como da frente de lavra 

para o tratamento ou comercialização. A 

vila de Porto Trombetas acha-se 

posicionada no Médio vale do Trombetas, 

no ponto de convergência da estrada de 

ferro, construída pela MRN, com a área 

industrial, que corresponde ao 

beneficiamento de minério – lavagem e 

secagem, e «transporte» para o porto 

responsável pelo carregamento da 

produção de bauxita nos navios 

graneleiros, (...) (DT-011, p. 54) 
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tratamento de minérios  [Bauxita]. 

 

 s.m. Ver. beneficiamento de minérios. A 

aglomeração (sinterização e pelotização) 

de minérios finos e calcinação são 

consideradas, dentro desse conceito, como 

«tratamento de minérios».  (LV-016, p. 3) 

Sin. beneficiamento de minérios, 

processamento mineral. 

 

tratamento primário de água  [Bauxita], 

[Alumina], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. clarificação. O «tratamento 

primário de água» é o processo de 

purificação que se baseia em etapa de 

separação sólido-líquido, para diminuir a 

turbidez dos efluentes. (LV-015, p. 812) 

Sin. clarificação. 

 

trefilação   [Alumínio]. 

 

 s.f. Processo de transformação por meio 

de deformação mecânica a frio, no qual se 

faz fluir um produto que precise diminuir a 

seção transversal. Os dois sistemas 

utilizados: trefilação em bancos para as 

barras e tubos, e trefilação em blocos para 

vergalhões e fios. (RT-012, p. 16). O 

diamante natural industrial é adequado 

apenas para usos industriais tais como: 

corte, esmerilhamento, perfuração, 

«trefilação» e abrasivo. (LV-014, p. 378) 

 

tremonha  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.f. Aparato ou câmara, em forma de funil 

ou cone invertido, usado para escoar 

materiais, como carvão, material 

fragmentado, grãos. Para o caso de 

tremonhas de silos de aço, normalmente 

assume-se que a tração seja resistida pelas 

placas e a flexão seja resistida pelos 

enrigecedores externos. (AP-012, p. 4) 

Sin. moega. Nota: A tremomnha tem um 

formato próprio para receber e destinar 

granéis sólidos a correias transportadoras, 

vagões ou caminhões. 

 

 
 

tripper   [Bauxita], [Alumina]. 

  

s.m. Conjuntos móveis usados em qualquer 

ponto intermediário dos transportadores, 

geralmente montados sobre trilhos. São 

empregados onde os pontos de descarga do 

material transportado estão separados e o 

movimento entre estes pontos se faz 

necessário. (LV-005, p. 129). Nos 

transportadores de correia a potência é 

consumida: 1º) para mover o material; 2º) 

para mover a correia; 3º) para vencer os 

atritos; 4°) para elevar o material; e 5º) 

para operar os dispositivos de carga e 

descarga, como «trippers» e raspadores. 

(LV-008, p. 121) 

 

 
 

trocador de calor   [Alumina]. 

 

 s.m. Equipamento usado para realizar o 

processo da troca térmica entre dois fluidos 

em diferentes temperaturas através de uma 

interface  metálica. Ainda antes de passar 

para a operação de cristalização nos 

precipitadores o licor rico é resfriado em 

«trocadores de calor» de placas até 

temperaturas em torno de 61º C.  (AP-001, 

p. 7) 
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trocador de placa  [Alumina]. 

 

 s.m. Tipo de trocador de calor que utiliza 

placas de metal para transferência de calor 

entre dois fluidos. Toda manobra que há 

na área 41, entramos em contato contínuo 

com a operação.  Nós baixamos a 

temperatura do licor rico para entrar no 

segundo estágio de resfriamento que são 

os «trocadores de placa». (DVD-007) 

Cf. trocador de calor. Nota: Esse trocador 

tem uma grande vantagem sobre um 

trocador de calor convencional porque os 

fluidos são expostos a uma maior 

superfície, espalhados sobre as placas. Isso 

facilita a transferência de calor e aumenta a 

velocidade da mudança de temperatura. 

Trocadores de calor de placas são comuns 

e muitas versões pequenas soldadas ou 

brasadas são usadas em combinação com 

seções de água quente de muitas caldeiras. 

tubo sifão   [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Ver. sifão. Tem função de transportar 

‹‹tubo sifão›› da área de armazenagem 

para a MLT. (AP-027 , p. 42). Var. sifão.  

 

tulipa   [Alumina]. 

 

 s.f. Torre de concreto armado ou 

tubulação de metal construída dentro do 

futuro reservatório de rejeitos. Possui 

“janelas” que possibilitam controlar a 

altura do nível de água na qual ocorre a 

sedimentação dos rejeitos  argilosos. (LV-

015, p. 857). As medidas programadas 

para desativação incluem ajuste 

topográfico do tipo da massa de rejeitos 

(para organizar o escoamento superficial e 

evitar erosão), cobertura com solo 

compactado e plantio de gramíneas e 

obturação de ‹‹tulipas›› extravasoras. 

(DT-005, p. 26) Nota: Esta torre conduz as 

águas a uma galeria de fundo que atravessa 

o maciço da barragem, conduzindo a água 

até a jusante. Portanto, a construção de um 

túnel escavando no maciço da ombreira da 

barragem favorece sobremaneira o 

transporte da água. (LV-015, p. 857) 

 

túnel de resfriamento  [Alumínio]. 

 

 s.m. Túnel com 30 cm de comprimento 

onde vários jatos de água, na forma de 

spray, são posicionados ao longo do túnel 

para molhar inteiramente o anodo. Tem a 

finalidade de diminuir a temperatura e dar 

consistência à superfície do anodo. (AP-

023). Ao final de cada ciclo da 

compactadora, o anodo segue em 

transportador aéreo ou rolos para 

resfriamento em ‹‹túneis de resfriamento››. 

(AP-023) 

 

turbidez   [Alumina]. 

 

 s.f. Grau de interferência com a passagem 

da luz através da água, conferindo uma 

aparência turva, a mesma causada por 

sólidos em suspensão. (SL-020, slide 7). 

Do teste de decantação foram tomadas 

amostras do sobrenadantes, efluente 

clarificado, e analisadas quanto à 

«turbidez», condutividade, PH e medida de 

taxa de corrosão em aço carbono. (MN-

001, p. 10) 

 

turfa  [Bauxita]. 

 

 s.f. Sedimento fóssil de origem vegetal, 

poroso ou compacto, combustível com um 

elevado teor de água (cerca de 90% no 

estado bruto), facilmente riscável, de cor 

castanho claro a castanho escuro. (LV-004, 

p. 43). A qualidade do carvão é 

determinada pelo conteúdo de carbono 

nele presente e varia de acordo com o tipo 

e o estágio dos componentes orgânicos. A 

«turfa», de baixo conteúdo carbonífero, 

constitui um dos primeiros estágios do 

carvão, com teor de carbono na ordem de 

45%.  (MN-002, p. 3) 
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U  -  u 

 

 

UC   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. unidade de combustão. Na 

configuração atual dos fogos, temos hoje 3 

‹‹UCs›› nessa etapa (uma UC em cada 

seção). (AP-005, p. 40) Var. unidade de 

combustão.  

 

under feed  [Alumínio]. 

 

 s.f. Modo de alimentação de alumina mais 

lenta utilizado automaticamente pelo 

controle de alimentação de cubas. Tem por 

objetivo alimentar o forno com alumina 

com uma taxa menor que a taxa teórica que 

o forno precisa. (AP-034). A concentração 

de alumina em períodos alternados de 

alimentação mais rápida (over feed) e 

alimentação mais lenta (‹‹under feed››) de 

alumina em relação ao consumo normal de 

um forno. (AP-034) Cf. Alimentação; over 

feed. 

 

underflow   [Alumina]. 

 

 s.m. (1) Orifício de saída na extremidade 

inferior de ciclones e hidrociclones. (2) 

Saída de subfluxo por onde sai o resíduo 

de bauxita com alta concentração de 

sólidos nos espessadores, (3) Denominação 

dada ao material extraído por essa parte do 

equipamento. O «underflow» dos ciclones 

é direcionado para outro tanque onde há 

adição de água para diluir a polpa para 

30% em peso, facilitando seu 

bombeamento para a ciclonagem 

secundária. (LV-003, p. 636) 

 

unidade de carbono   [Alumínio]. 

 

 s.f. Unidade de produção de anodo verde, 

cozido e chumbado. Compreende a fábrica 

de anodo verde, fábrica de anodo cozido e 

a oficina de chumbamento. (AP-013, p.1). 

A ‹‹unidade de carbono›› tem como 

finalidade suprir os anodos que são 

consumidos nas cubas eletrolíticas. (AP-

025, p. 4). 

 

unidade de combustão   [Alumínio]. 

 

 s.f. Estrutura metálica que abrange uma 

seção e é deslocada transversalmente ao 

longo do forno que contém os queimadores 

e termopares. É construída de forma a 

permitir que os queimadores e termopares 

sejam colocados nos seus respectivos furos 

existentes nas câmaras de combustão. É 

responsável pela injeção de óleo BPF nos 

fornos. (AP-005, p. 40). Quando a 

primeira ‹‹unidade de combustão›› for 

posicionada em cima da seção em pré-

aquecimento natural, a mesma já terá 

atingido mais ou menos 400º C.  (RT-016). 

Var. UC.  

 

unidade de fundição   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. fundição. O metal fundido, 

retirado da célula eletrolítica, é 

transferido em cadinhos para a ‹‹unidade 

de fundição››. (AP-025) Var. fundição.  

 

unidade de redução   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. redução. Na ‹‹unidade de 

redução››, tem-se as seguintes seções: 

linha de fornos, equipamentos para 

tratamento de gases e anexos às linhas dos 

fornos. (AP-025) Sin. redução, sala de 

fornos, sala de cubas. 

 

unidade de tiragem   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento que consiste em um 

cavalete metálico contendo instrumentos 

para controle de pressão e temperatura dos 

gases de combustão. Possui 7 termopares e 

7 transmissores de pressão. (AP-005, p. 

41). A ‹‹unidade de tiragem›› irá medir a 

temperatura e pressão dos gases na 

câmara de combustão da seção em que irá 
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atuar o controle no pré-aquecimento. (AP-

005, p. 46) 

 

universo   [Bauxita]. 

 

 s.m. Massa original de um dado material 

do qual se deseja conhecer propriedades, 

segundo as análises realizadas em uma 

amostra. (LV-020, p. 7). No caso dos 

processos de tratamento de minérios e 

hidrometalúrgicos, o «universo» a ser 

amostrado pode ser o material que está em 

trânsito em alguma etapa do 

processamento ou estocado em tanques e 

pilhas. (LV-014, p. 8) Sin. loteamento. 

 

usinabilidade   [Alumínio]. 

 

 s.f. Propriedade dos materiais de se 

deixarem trabalhar com ferramentas de 

corte. (LV-024, p. 126). O modelo é 

geralmente feito de madeira (cedro, 

peroba, etc..), ou para produção seriada, o 

material mais comum para a confecção de 

modelos é o alumínio, devido a sua leveza 

e «usinabilidade». (DT-002, p. 54) 

 

usina de beneficiamento   [Bauxita]. 

 

 s.f. Grupo de operações unitárias 

conectadas pelas correntes de fluxo do 

processo que conduzem material de uma 

unidade para a próxima. (LV-016, p. 733). 

A mina utiliza o método strip mining de 

extração e tem «usina de beneficiamento» 

que inclui moagem e um mineroduto com 

244 quilômetros de extensão para o 

transporte da bauxita, na forma de polpa 

com 50% de sólidos, à Alunorte. (p. 10) 

 

usinagem   [Alumínio]. 

 

 s.f. Operação que se segue à fundição, 

com o objetivo de eliminar rebarbas e 

excessos de metal na peça fundida e 

também ajustar as dimensões da peça às 

especificações do produto final. (TI-005, p. 

17). Devido à possibilidade de usinar com 

altas velocidades, o tempo de «usinagem» 

das ligas de alumínio é relativamente curto, 

com excelentes resultados, principalmente 

para as chamadas ligas de corte fácil. (TI-

005, p. 17) 

 

uso de água residuária   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. reúso de água. Muito embora o 

reúso de água ou o «uso de água 

residuária» não seja exatamente um 

conceito novo, o avanço científico-

tecnológico tem alargado bastante a sua 

prática no setor industrial. (LV-006, p. 15) 

Sin. reúso de água. 

 

 

V  -  v 
 

 

valor de referência   [Alumínio]. 

 

 s.m. Valor da curva de temperatura 

preestabelecida em função do tempo 

perseguido pelo sistema de controle. (AP-

005, p. 45). No cozimento temos dois 

pontos de inflexão da curva de controle; o 

primeiro está setado em 850º C e este é o 

valor inicial de referência. O segundo 

ponto está em 1200º C. Ao se atingir essa 

temperatura, o ‹‹valor de referência›› é 

mantido constante. (AP-005, p. 45) 

 

válvula solenoide   [Alumínio]. 

 

 s.f. Válvula aberta pelo efeito magnético 

de uma corrente elétrica através de uma 

bobina solenóide. É composta por duas 

partes básicas: o corpo e a bobina 

solenóide. A bobina consiste de um fio 

enrolado ao redor de uma superfície 

cilíndrica. Quando a corrente elétrica 

circula através do fio, gera uma força 

eletromagnética no centro da bobina 

solenóide, que aciona o êmbolo, abrindo 

ou fechando a válvula. (AP-029). A 
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pressão diferencial entre a entrada e saída 

do filtro está abaixo do valor pré-ajustado, 

o que mantém aberto o contato da 

microchave das «válvulas solenoides» e 

impedindo a passagem de ar para os 

cilindros. (AP-029) 

 

vapor condensado   [Alumina]. 

 

 s.m. Ver. condensado. Há uma superfície 

de transmissão de calor separando o meio 

aquecedor, normalmente «vapor 

condensado», e a solução em ebulição. 

(LV-04, p, 231) Var. condensado; 

condensado de vapor.  

 

vara verde  [Alumínio]. 

 

 s.f. Vara de madeira que serve para fazer a 

supressão do efeito anódico nos fornos. 

(AP-010, p. 234). Se mesmo com a adição 

de alumina o EA persistir deve-se 

introduzir uma ‹‹vara verde›› como último 

recurso. (AP-010, p. 234) Nota: Essa vara 

não pode ter umidade. Ela queima dentro 

do forno, gerando uma formação excessiva 

de gases, expulsando os gases que ficam 

embaixo dos anodos. É utilizada quando o 

computador não consegue movimentar as 

vigas para expulsar esses gases, 

suprimindo o efeito anódico. 

 

 
 

vaso de pressão   [Alumina]. 

 

 s.m. Reservatório de qualquer tipo, 

dimensões ou finalidades, utilizados nos 

processos industriais, que contenham 

fluidos e sejam projetados para resistir com 

segurança a pressões internas diferentes da 

pressão atmosférica, ou submetidos à 

pressão externa. Na digestão, a alumina 

contida na bauxita é extraída a partir da 

reação com a soda cáustica. Tudo é feito 

em «vasos de pressão» a 145 graus célsius 

e pressão de 4¹/² kg/cm² . (DVD-002) 

 

vazão   [Alumínio]. 

 

 s.f. Unidade transferida em um 

determinado intervalo de tempo; vazão 

d'água, vazão máxima, etc. (AP-036). A 

balança dosadora tem por objetivo, 

mostrar a ‹‹vazão›› constante de acordo 

com o valor solicitado. (AP-036) 

 

vazar   [Alumínio]. 

 

 v. Tornar vazio; esvaziar, verter ou lançar 

no molde (o metal em fusão). Preparar 

outro cadinho com banho, sem metal, para 

ser ‹‹vazado›› no forno preparado para a 

partida. (AP-037, p. 235) 

 

ventilador de resfriamento   [Alumínio]. 

 

 s.m. Equipamento que tem a finalidade de 

insulflar ar atmosférico nas cavidades das 

head walls no interior do forno de 

cozimento. Além de ter a função de gerar 

ar de combustão, tem a finalidade de 

arrefecer os anodos recém saídos do 

cozimento. (AP-005, p. 41). Dessa forma 

teremos a troca térmica entre os anodos 

aquecidos e ar injetado pelo ‹‹ventilador 

de resfriamento››. (AP-005, p. 44) 

 

viabilidade   [Bauxita]. 

 

 s.f. Estudo de informações para uma 

importante tomada de decisões quanto aos 

investimentos de uma mineração; desde 

uma estimativa de custos de equipamentos 

básicos como caminhões, carregadeiras, 

escavadeiras, britadores, até uma 

minuciosa análise de mercado incluindo 

preços do minério, análise de fluxo 

monetário, desenvolvimento de processo, 

entre outros. A decisão final pela 

«viabilidade» de implantação do 

empreendimento deverá ocorrer em 

conjunto, pela comunidade, pelo órgão 
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ambiental e pelo empreendedor. (RT-014, 

p. 115) Cf. estudo de viabilidade. 

 

vida da mina   [Bauxita]. 

 

 s.f. Tempo de duração das atividades de 

produção da mina, com a tecnologia e os 

equipamentos disponíveis, até que não se 

possa mais extrair minério acima do teor 

de corte. É extremamente importante 

reforçar o papel das mineradoras na 

conservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas a longo prazo e isso abrange 

todo o ciclo de «vida da mina», inclusive, 

após o encerramento de suas atividades. 

(BI-002, p. 4) 

 

viga anódica   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. barramento anódico. Haste com 

corrosão prejudica o controle da mesma 

com a ‹‹viga anódica››, ocasionado um 

aumento de resistência anódica, bem como 

deslizamento de anodo. (AP-006) 

Sin. barramento anódico s. 

 

viga principal   [Bauxita]. 

 

 s.f. Parte integrante do carregador de 

navios que consiste em duas vigas de 

caixão, paralelas e distantes 6,6 metros 

uma da outra, unidas por meio de 

contraventamento a treliças apoiadas na 

plataforma giratória e na estrutura móvel 

anterior. (LV-021, p. 126). A estrutura 

móvel anterior constitui-se de um pórtico 

motorizado, que percorre um cais retilíneo 

de aproximadamente 100 metros de 

comprimento. Encontra-se munido de 

bloco de rolamentos para permitir a 

rotação mútua do pórtico e da «viga 

principal» nela apoiada. (LV-021, p. 126) 

 

virador de vagões   [Bauxita]. 

 

 s.m. Equipamento mundialmente utilizado 

para a operação de descarga de vagões 

carregados de minério. São equipamentos 

de grande porte e forma tubular podendo 

acondicionar simultaneamente de um a três 

vagões carregados. Realizam as viradas 

girando em torno de um eixo central, 

descarregando o minério em um silo 

(estrutura metálica colocada abaixo do 

virador que recebe o material) seguindo 

através de correias transportadoras para o 

pátio de estocagem ou diretamente para o 

embarque dos navios. (DT-004, p 15). Os 

vagões carregados provenientes da mina 

são descarregados por um «virador de 

vagões» com plataforma única e 

capacidade para 2770t/h. (LV-003, p. 634) 

 

 
 

viscosidade   [Alumina]. 

 

 s.f. Propriedade que uma substância 

apresenta em oferecer uma maior ou menor 

resistência à deformação, quando sujeitos a 

forças de escorregamento. (LV-015, p. 

604). Uma grande quantidade de fase 

líquida, de baixa «viscosidade», aumenta a 

taxa de fluência, deteriorando a 

propriedade do refratário, enquanto uma 

estrutura com grande quantidade de 

pontos de contato leva a um decréscimo na 

taxa de fluência. (AC-008, p. 136) 

 

viscosímetro  [Alumina]. 

 

 s.m. Microprocessador controlador, 

transmissor e transdutor que mede a 

viscosidade de um líquido ou de um 

semissólido baseado no princípio da torsão 

oscilação. (SL-009, slide 15). Instalar 

«viscosímetros» em linha para o 

monitoramento da qualidade das soluções 

de floculante, conforme recomendado no 

relatório. (SL-009, slide 12) 
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volátil  [Alumínio], [Alumínio]. 

 

 s.m. Material que se desprende dos anodos 

e se reduz a gás ou vapor. Os ‹‹voláteis›› 

liberados são succionados através das 

fendas existentes entre os tijolos das 

paredes das câmaras de combustão pelos 

exaustores. (AP-018) Nota: No caso dos 

fornos de cozimento de anodo, esses 

voláteis servem como energia para o 

cozimento. Os voláteis penetram nas 

paredes da câmara e são queimados lá. 

 

voltagem   [Alumínio]. 

 

 s.f. Ver. tensão. Caso a perda de 

‹‹voltagem›› seja maior que 50 mv, 

melhorar o contato das cunhas, colocando 

o gabarito sobre a alça da cunha e dando 

pequenos golpes de marreta sobre o 

mesmo. (AP-030, p. 13). Sin. tensão. 

 

volume de controle   [Alumina]. 

 

 s.m. Volume arbitrário no espaço através 

do qual o fluido escoa. O contorno 

geométrico do volume de controle é 

chamado de superfície de controle. Além 

de entradas e saídas, podem ocorrer 

reações químicas no interior de um 

«volume de controle», podendo haver 

conversão de substância em outras, o que 

caracteriza geração de massa de algum 

componente. (...). (AP-001, p. 7) 

 

 

X  -  x 

 

 

xantato   [Bauxita]. 

  

s.m. Sais amarelos de ácido xântico obtidos 

através da reação entre álcool e um 

dissulfeto de carbono. (LV-015, p. 704). A 

maioria dos «xantatos» metálicos 

insolúveis (e ditiofosfatos) são 

hidrofóbicos, embora apresentem valores 

altos de momentos de dipolo e cadeias 

hidrocarbônicas curtas em sua estrutura. 

(LV-016, p. 360) 

 

 

Z  -  z 
 

 

zona de aquecimento forçado  

 [Alumínio]. 

 

 s.f. Zona em que se divide um fogo em 

uma câmara de combustão de um forno de 

cozimento, composta de três seções, cada 

uma com uma UC com sete termopares e 

quatorze queimadores. É a área que está 

sob fogo forçado. (RT-016). O 

aquecimento ocorre pela ação de gases 

quentes da exaustão, provenientes da 

‹‹zona de aquecimento forçado››. (RT-016) 

 

zona de pré-aquecimento   [Alumínio]. 

 

 s.f. Zona em que se divide o fogo na 

câmara de combustão de um forno de 

cozimento de anodo. Localiza-se entre o 

manifold de exaustão e a primeira unidade 

de combustão. É composta de duas seções, 

com um cavalete de medição de 

temperatura e pressão, juntamente com um 

controlador de fogo. (RT-016). Após a 

passagem pela ‹‹zona de pré-

aquecimento›› do forno, o anodo passa por 

uma zona de alta temperatura onde 

permanece por um determinado. [...] (RT-

016) 

 

zona de resfriamento  [Alumínio]. 

 

 s.f. Zona em que se divide o fogo na 

câmara de combustão de um forno de 

cozimento. Localiza-se entre a última 
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unidade de combustão e o ventilador de 

insuflamento. É formado por três seções. 

(RT-016). Todo ar de combustão deve ser 

pré-aquecido na ‹‹zona de resfriamento››. 

(RT-016) 
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6. CONCLUSÃO 

 

 O reconhecimento da Terminologia como ciência autônoma tem levado esta 

ciência a um alto grau de desenvolvimento e a coloca entre as ciências da linguagem. Nos 

últimos 20 anos, a Terminologia alcançou o posto de campo do conhecimento com objetivos 

próprios e princípios teóricos fundamentados na Linguística. 

 Aos poucos, a postura prescritiva da Terminologia Tradicional foi dando lugar a 

uma Terminologia de postura descritiva. Isso se deveu ao fato de a Terminologia ter se 

aproximado da Linguística. A principal mudança de enfoque se deu na concepção do objeto, 

isto é, do conceito para o termo, e este cada vez mais sendo concebido e analisado não apenas 

em seu contexto real de ocorrência, mas também inseridos em um ambiente maior e mais 

complexo que é o texto especializado.  

 Dentre as novas teorias, surgidas a partir de críticas à Terminologia Clássica, e 

que têm tido grande aceitação entre os pesquisadores brasileiros podemos citar a 

Socioterminologia e a Teoria Comunicativa da Terminologia. 

 Essas teorias alternativas à Terminologia Clássica têm em comum a valorização 

do contexto sociolinguístico do termo e, necessariamente, a valorização do termo como 

registro do evento comunicativo real. 

  O novo cenário da Terminologia está cada vez mais se fundamentando em 

princípios que destacam seu objeto (o termo) como elemento linguístico. Uma das 

constatações é de que as terminologias são elementos de uma linguagem natural, pois em seus 

contextos de ocorrência elas estão igualmente sujeitas a todas as implicações sistêmicas, 

semânticas e pragmáticas (incluindo processo de sinonímia e variação) que as palavras de uso 

ordinário. Ou seja, uma unidade terminológica tem o mesmo comportamento que uma palavra 

do léxico geral da língua. Isto prova que a linguagem de especialidade não é um subsistema, 

uma língua a parte do léxico geral. 

  De um modo bem amplo, a terminologia, entendida como um conjunto de termos, 

tem a função de representar e transferir conhecimento, de modo direto, através das unidades 

terminológicas encontradas nos textos. 

 Ao propor a descrição comunicativo-terminológica do domínio do ciclo de 

produção do alumínio, o presente trabalho leva em consideração uma perspectiva 

variacionista da linguagem especializada, com o propósito de atingir os diferentes meios 

socioprofissionais que essa atividade envolve. 
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 O Dicionário que ora apresentamos tem como meta fundamental sistematizar a 

linguagem técnica de três empresas de grande porte atuantes no Estado Pará, que têm como 

principais atividades a mineração da bauxita, o refino da alumina e a produção de alumínio 

primário.  

 Nessa perspectiva, o principal intuito deste trabalho foi produzir um dicionário 

dos termos do ciclo de produção do alumínio que favoreça a comunicação entre os 

interessados por essa atividade, entre o publico objeto da pesquisa, pesquisadores, docentes e 

estudantes. Procuramos descrever esses domínios especializados com foco em um público-

alvo heterogêneo, buscando-se evitar contradições em sua estrutura interna e possíveis 

equívocos, o que foi feito com o auxílio de especialistas da área e de ferramentas 

computacionais que propiciam agilidade e precisão ao processo de extração e organização dos 

termos. 

 A utilização das ferramentas de extração e tratamento automático de dados 

possibilitou o trabalho com um corpus representativo, composto por um conjunto 

diversificado de textos, o que propiciou a identificação de sinônimos e variantes 

terminológicas.  

 Na elaboração do dicionário, foram considerados os fundamentos teóricos e 

metodológicos advindos da Socioterminologia e da Teoria Comunicativa da Terminologia que, 

ao se ocupar do estudo do termo em situação interacional, propicia o desenvolvimento de 

trabalhos que consideram o aspecto variacionista da língua em seu contexto de uso, 

abandonando a atitude prescritiva, que marca o início do desenvolvimento da Terminologia, 

em prol de uma atitude mais descritiva e funcionalista da língua. Como a descrição aqui 

apresentada limitou-se ao trabalho com corpus escrito, procuramos diversificar esse corpus na 

escolha dos textos, tendo sido usados diferentes gêneros, como: livros, artigos científicos, 

boletins informativos, apostilas, dissertações e teses, artigos de divulgação, cartilhas, artigos 

escritos por profissionais das empresas, trabalhos apresentados em congressos, textos 

publicados em sites na internet e apresentações de slides. 

 Desde a implantação das empresas pesquisadas, nos anos de 1970, as atividades 

que fazem parte do ciclo de produção do alumínio, no âmbito das três empresas, vêm 

incorporando novas técnicas e tecnologias que modificam conceitos e termos tradicionais, 

criando ou adaptando novos termos para esses conceitos. Este fato, comprovado pela 

observação do período das datas de publicação dos textos que compõem o corpus, teve um 

reflexo em nossa pesquisa, visto que dos muitos termos inicialmente coletados, foram 

descartados do dicionário por serem formas em desuso. A maioria desses termos arrolado na 
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listagem não foi incluída devido ao grau de dificuldade em definir esses termos, e, portanto, 

pela falta de atribuição de definição.  Neste caso, a mudança de tecnologia provocou um 

impacto significativo na linguagem técnica dessas atividades, pois nem os registros nem os 

especialistas nos forneceram as definições de que necessitávamos.  

 Uma das principais aplicações da Terminologia, característica principal deste 

trabalho, é organizar o conhecimento, fazendo uso de alguns procedimentos e ferramentas da 

Linguística Computacional, que também se caracteriza pelo armazenamento e recuperação de 

informação. 

 O produto terminológico aqui apresentado consta de uma versão impressa e outra 

versão eletrônica. Ressaltamos que a versão impressa foi produzida com o auxilio do 

programa Lexique Pro, que, por sua vez, serve de suporte para a versão eletrônica, 

disponibilizada em um CD-ROM que acompanha este trabalho. 

 Vale ressaltar que, embora tenhamos pretendido desenvolver um trabalho 

exaustivo acerca dessa linguagem especializada, temos plena consciência que não alcançamos 

esse objetivo, por não termos pleno acesso às informações dentro das empresas. A pesquisa 

também visou à construção de um corpus exaustivo, embora acreditemos que, em um trabalho 

dessa natureza, não há exaustividade verdadeira, uma vez que a produção de textos em 

linguagem especializada, assim como a de textos em geral, é um processo dinâmico no qual 

empréstimos e neologismos ocorrem naturalmente. 

  Como mencionado, pretendíamos produzir um dicionário exaustivo, embora 

sejam reconhecidas as limitações, uma vez que o corpus utilizado para análise não 

contemplou a modalidade do registro oral, mas apenas o escrito. Mesmo assim, a modalidade 

escrita mostrou-se muito ampla e, embora tenha sido necessário limitar o corpus a 173 textos 

e mais 18 DVDs, fomos criteriosos em sua seleção e organização. Esse corpus propiciou a 

produção de um dicionário com 1.110 verbetes. Na versão impressa, o dicionário está 

organizado em ordem alfabética; na versão eletrônica, os verbetes foram organizados em 

ordem alfabética e sistemática. Tanto a versão impressa quanta a eletrônica estão distribuídos 

em 3 domínios semânticos principais (bauxita , alumina e alumínio), que, por sua vez, foram 

divididos em 27 subcampos. 

 Quanto ao resultado final do trabalho, espera-se que este seja satisfatório, uma vez 

que, durante sua elaboração, como mencionado, levamos em consideração as orientações de 

reconhecidos terminólogos e as recomendações de especialistas da área.  Os resultados aqui 

mostrados são representativos da linguagem de especialidade dessas três áreas, embora 

tenhamos a consciência de não termos atingido a amplitude de todo o universo linguístico que 
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nós pretendíamos. Fica em aberto a possibilidade de continuidade e retomada dos estudos 

dessa linguagem em trabalhos futuros por duas razões. Primeiro, por termos plena consciência 

de que nem todos os termos dessas atividades foram aqui descritas devido a negativa de 

acesso a informações impostas pelas entidades onde buscamos desenvolver nossa pesquisa. 

Segundo, porque são atividades dinâmicas, estão constantemente sendo inovadas, surgem em 

pouco tempo novos conhecimentos e novas tecnologias, e com isso surge nova terminologia. 

Portanto, a linguagem dessas áreas é dinâmica, está sempre em “movimento”.  
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SEMINÁRIO INTEGRADO DE OPORTUNIDADE E MELHORIAS. [Barcarena], [2009?]. 

32 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

 

SL_017 

PICANÇO, Felipe; MELO, Fernando; SILVA, Márcio. Redução na taxa de corrosão no 

sistema de desaeração (pré-caldeira). In: 6º SEMINÁRIO INTEGRADO DE 

OPORTUNIDADE E MELHORIAS. [Barcarena], [2010?]. 13 slides, color. Microsoft 

PowerPoint 2007. 

 

SL_018 

QUEIRÓZ, Moisés et al. Sistema de escova rotativa para limpeza de correia transportadora de 

Alumina. In: 6º SEMINÁRIO INTEGRADO DE OPORTUNIDADE E MELHORIAS. 

[Barcarena], [2010?]. 21 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

 

SL_018 

RIBEIRO, Márcia Roseli Barbosa; QUEIROZ, Normando Pantoja. Transbordo de efluente 

nas bacias do DRS. In: 1º FÓRUM DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA. [Barcarena], 

[2012?]. 23 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

 

SL_020 

ROSÁRIO, Milton et al. Mesa para retirada de rolamentos de eixos de bombas centrifugas 

CTE, CSE, CBE, LCCH e POÇO. In: 5º SEMINÁRIO INTEGRADO DE OPORTUNIDADE 

E MELHORIAS. [Barcarena], [2009?]. 24 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

 

SL_021 
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SIQUEIRA, Marcelo et al. Aumento da disponibilidade dos Filtros Hiperbáricos da área 03. 

In: 6º SEMINÁRIO INTEGRADO DE OPORTUNIDADE E MELHORIAS. [Barcarena], 

[2010?]. 30 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

 

 

Vídeos institucionais em DVD 

 

 

DVD_001 

INSTITUCIONAL ALUNORTE. GETEC. Produção: ALUMINA NORTE DO BRASIL S.A 

– ALUNORTE. Barcarena- PA: Amazon Filmes, 2006. 1 DVD (15 min), color. 

 

DVD_002 

INSTITUCIONAL ALUNORTE. Processo de Produção. Produção: ALUMINA NORTE DO 

BRASIL S.A – ALUNORTE. Barcarena- PA: Amazon Filmes, 2009. 1 DVD (13 min), color. 

 

DVD_003 

TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 2 – Área Portuárea. Direção: Cassim Jordy; 

Elaide Martins. Produção: Candice La Terza; Fernando Segtowick; Ellen Macedo; Renata 

Freitas. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2007. 1 

DVD (16 min), color. 

 

DVD_004 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 3 – Chegada da bauxita parte I. Direção: 

Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Candice La Terza; Fernando Segtowick; Ellen 

Macedo; Renata Freitas. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-PA: Amazon 

Filmes, 2007. 1 DVD (13:22 min), color. 

 

DVD_005 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 4 – Chegada da bauxita parte II. Direção: 

Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Candice La Terza; Fernando Segtowick; Ellen 

Macedo; Renata Freitas; Kátia Aguiar; Vilma Reis. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. 

Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2007. 1 DVD (16:32 min), color. 

 

DVD_006 

TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 7 – Área 4 Digestão. Direção: Cassim Jordy; 

Elaide Martins. Produção: Fernando Segtowick; Renata Freitas; Kátia Aguiar; Vilma Reis. 

Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2007. 1 DVD 

(13:45 min), color. 

 

DVD_007 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 10 – Área 41 Branca. Direção: Cassim Jordy; 

Elaide Martins. Produção: Fernando Segtowick; Ellen Macedo; Renata Freitas; Kátia Aguiar. 

Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2007. 1 DVD 

(13:28 min), color. 

 

DVD_008 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 11 – Área 7 Precipitação. Direção: Cassim 

Jordy; Elaide Martins. Produção: Cândice La Terza; Fernando Segtowick; Ellen Macedo; 
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Renata Freitas; Kátia Aguiar. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-PA: 

Amazon Filmes, 2008. 1 DVD (12:56 min), color. 

 

DVD_009 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 12 – Área 9 e 10 Filtração e Calcinação. 

Direção: Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Cândice La Terza; Fernando Segtowick; 

Ellen Macedo; Renata Freitas; Kátia Aguiar. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. 

Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2008. 1 DVD (15:45 min), color. 

 

DVD_010 

TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 13– Homenagem ao dia da mulher. Direção: 

Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Cândice La Terza; Fernando Segtowick; Ellen 

Macedo; Renata Freitas; Kátia Aguiar. Roteiro: Elaide Matins; Albanir Freitas. Barcarena-

PA: Amazon Filmes, 2008. 1 DVD (16:19 min), color. 

 

DVD_011 

TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 16 – Área Vermelha Desaguamento. Direção: 

Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Fernando Segtowick; Ellen 

Macedo; Renata Freitas; Kátia Aguiar. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-

PA: Amazon Filmes, 2008. 1 DVD (13:35 min), color 

 

DVD_012 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 17 – Área GETEC cuidando do meio 

ambiente. Direção: Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Fernando 

Segtowick; Ellen Macedo; Renata Freitas; Kátia Aguiar. Roteiro: Elaide Martins; Albanir 

Freitas. Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2008. 1 DVD (17:29 min), color. 

 

DVD_013 

TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 24 – Área de utilidades. Direção: Cassim 

Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Fernando Segtowick; Ellen Macedo; 

Renata Freitas; Kátia Aguiar; Chrystiane Pinto. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. 

Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2009. 1 DVD (17:24 min), color. 

 

DVD_014 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 26 – Operação da área 41X. Direção: Cassim 

Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Fernando Segtowick; Ellen Macedo; 

Renata Freitas; Kátia Aguiar; Chrystiane Pinto. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. 

Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2009. 1 DVD (14:29 min), color. 

 

DVD_015 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 30 – Oficina preditiva. Direção: Cassim 

Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Ellen Macedo; Renata Freitas; Kátia 

Aguiar; Chrystiane Pinto. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-PA: Amazon 

Filmes, 2010. 1 DVD (15:35 min), color. 

 

DVD_016 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 32 – Planejamento e controle de produção. 

Direção: Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Ellen Macedo; Renata 

Freitas; Kátia Aguiar; Chrystiane Pinto. Roteiro: Iara Vasconcelos. Barcarena-PA: Amazon 

Filmes, 2010. 1 DVD (17:04 min), color. 
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DVD_017 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 38 – Treinamento de brigadistas. Direção: 

Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Ellen Macedo; Renata Freitas; 

Kátia Aguiar; Chrystiane Pinto. Roteiro: Elaide Martins; Iara Vasconcelos. Barcarena-PA: 

Amazon Filmes, 2011. 1 DVD (16:53 min), color. 

 

DVD_018 
TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 40 – Embaixadores da Hydro no Brasil. 

Direção: Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Ellen Macedo; Renata 

Freitas; Kátia Aguiar; Chrystiane Pinto. Roteiro: Elaide Martins; Iara Vasconcelos. 

Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2011. 1 DVD (14:31 min), color. 
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APÊNDICE B – Fontes das imagens 

 

 

IA-001 

acamadamento  

http://www.cprm.gov.br/gestao/ppga_valedoribeira/Registros%20fotogr%E1ficos/castro.htm 

Imagem: autor não identificado 

 

IA-002 

alumina 

RT_04 

ALUMINA NORTE DO BRASIL S.A. – ALUNORTE. Relatório de sustentabilidade 

2008/2009. Barcarena- PA, 2009b. 

Imagem: Jaime Souzza 

 

IA-003a 

alumínio 1 

http://imagens.tabelaperiodica.org/fusao-do-aluminio/ 

Imagem: Creative Commons 

 

IA-003b 

alumínio 2 

RT-06 

ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. – ALBRAS. Balanço social 2006. Barcarena-PA, 2006a. 

Imgem: Paulo Santos e Octavio Cardoso 

 

IA-004 

Anodo 

http://portuguese.alibaba.com/product-gs/anode-carbon-block-steel-stub-351553088.html 

Imagem: Autor não identificado  

 

IA-005 

arco voltaico 

http://www.pemaceng.com.br/noticias.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IA-006 

anodo chumbado 

https://www.dubal.ae/press-room/media-desk/media-gallery.aspx 

Imagem: Autor não identificado  

 

IA-007 

Alimentador 

http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/1108/fig5b.jpg 

Imagem: Chris Ritter, Alcoa 
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IB-001 

bacia de contenção 

https://www.google.com.br/maps/@-1.5505044,-

48.6838269,4558a,20y,270h,40.84t/data=!3m1!1e3?hl=pt-PT 

Imagem: Google Earth 

 

IB-002 

bacia de lama 

https://www.google.com.br/maps/@-1.5505044,-

48.6838269,4558a,20y,270h,40.84t/data=!3m1!1e3?hl=pt-PT 

Imagem: Google Earth 

 

IB-003 

barragem de rejeito 

http://www.pimentadeavila.com.br/teste/plcore.php 

Imagem: Autor não identificado 

 

IB-004 

basculador de cadinhos 

http://www.natec.com.br/?p=473 

Imagem: Autor não identificado 

 

IB-005 

bauxita 

http://www.alumar.com.br/internas_template4.aspx?spbid=28&tbsid=2 

Imagem: Autor não identificado 

 

IB-006 

big bag 

http://malotes.webnode.com.br/contentores-flexiveis-big-bags/ 

Imagem: Autor não identificado 

 

IB-007 

britador de impacto 

http://pt.trituradoras-de-roca.com/wiki/131.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IB-008 

britador de mandíbula 

http://www.britadordecone.com/britador/Jaw-Crusher.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IB-009 

Butt 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10655874336/ 

Imagem: Norsk Hydro ASA 
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IB-010 

Big butt 

http://www.balcoindia.com/operation/smelting.aspx 

Imagem: Autor não identificado 

 

IC-001 

Cadinho 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982270576/  

Imagem: Norsk Hydro ASA 

 

IC-002 

Cadinho basculante 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/8405926440/ 

Imagem: Norsk Hydro ASA 

 

IC-003 

Cadinho de corrida de metal 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982270866/  

Imagem: Norsk Hydro ASA 

 

IC-004 

Caldeira de alta pressão 

DVD_27 

TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 24 – Área de utilidades. Direção: Cassim 

Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Fernando Segtowick; Ellen Macedo; 

Renata Freitas; Kátia Aguiar; Chrystiane Pinto. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. 

Barcarena-PA: Amazon Filmes, 2009. 1 DVD (17:24 min), color. 

Imagem: Alunorte 

 

IC- 005 

Caldeira 

http://www.hpb.com.br/produtos/casos/detalhes/caldeira-bfb-caldeira-de-leito-fluidizado/ 

Imagem: Autor não identificado 

 

IC-006 

Caminhão fora de Estrada 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982126084/ 

Imagem: João Ramid 

 

IC-007 

Carregador de navios 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982370885/in/set-72157637914853776 

Imagem: Norsk Hydro ASA 

 

IC-008 

Carvão mineral 

http://geografiaetal.blogspot.com.br/2013/01/carvao-mineral-pode-desbancar-o.html 

Imagem: Don Farrall/Getty Images 
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IC-009 

Cava 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982151873/ 

Imagem: João Ramid 

 

IC- 010 

Chuveiro lava olhos 

http://www.craequippetroquimico.com.br/MaisProduto.asp?Produto=128 

Imagem: autor não identificado 

 

IC-011 

Chuveiro lava olhos1 

http://www.craequippetroquimico.com.br/MaisProduto.asp?Produto=128 

Imagem: Autor não identificado 

 

IC-012 

Cinta 

http://turkish.alibaba.com/product-free-img/saf-kur-un-k-l-e-korece-126841602.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IC-013  

Cintagem  

RT-06 

ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. – ALBRAS. Balanço social 2006. Barcarena-PA, 2006a. 

Imgem: Paulo Santos e Octavio Cardoso 

 

IC-014 

Clarificador  

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/8182699634/. 

Imagem: Norsk Hydro ASA 

 

IC-015 

Coque de petróleo 

http://portalriomaina.com/noticia/santa-catarina-produz-tipo-nico-de-carv-o-mineral-no-

brasil-2611 

Imagem: Autor não identificado  

 

IC-016 

Correia transportadora 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982457126/ 

Imagem: João Ramid 

 

IC-017 

Coquilha de metal 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10656862585/ 

Imagem: Norsk Hydro ASA 
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IC-018 

Cuba eletrolítica 

http://pelasruasdebelem.zip.net/arch2010-07-01_2010-07-31.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IC-019 

Concha 

http://ohomempodetantoquantosabe.blogspot.com.br/2013/09/eletrolise-eletrolise-e-toda-

reacao-de.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IC-020 

Chumbamento  

http://wikimapia.org/8672615/Nadvoitsy-Aluminium-Smelter#/photo/1863306 

Imagem: Autor não identificado 

 

IC-021 

Corrida de metal 

http://www.kitimatworksmodernization.com/media/media%20materials/Potrooms%207-8-

004.jpg 

Imagem: Autor não identificado 

 

ID – 001 

Decapeamento 

SL_29 

COMPANHIA BRASILEIRA DO ALUMÍNIO – CBA. Bauxita e alumínio: desafio e 

perspectivas. Seminário. [S.l.], [2010?]. 21 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

Imagem: Autor não identificado 

 

ID-002 

Depósito de rejeitos sólidos 

https://www.google.com.br/maps/@-1.5465593,-48.7257096,3456m/data=!3m1!1e3 

Imagem: Goolge Earth 

 

ID-003 

Descarregador de navio 

DVD_14 

TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 11 – Área 7 Precipitação. Direção: Cassim 

Jordy; Elaide Martins. Produção: Cândice La Terza; Fernando Segtowick; Ellen Macedo; 

Renata Freitas; Kátia Aguiar. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-PA: 

Amazon Filmes, 2008. 1 DVD (12:56 min), color. 

Imagem: Alunorte 

 

ID-004 

Desmatamento 

http://www.radioprogresso640.com.br/2013/02/ibama-impede-desmate-de-200-hectares/#_ 

Imagem: Autor não identificado 
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ID-005 

Digestor 

SL_49 

MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.- MRN. Processo Bayer: treinamento processo Bayer. 

Barcarena-PA, [2011]. 76 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

Imagem: Autor não identificado 

 

ID-006 

Dragline 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAWSAAG/processo-fabricacao-alumina 

Imagem: Autor não identificado 

 

IE-001 

Empilhadeira 

http://www.dservice.com.br/index.php?conteudo=galeria 

Imagem: Autor não identificado 

 

IE-002 

Escavadeira 

http://br.geoview.info/operacao_bauxita_paragominas_u_and_m_mineracao_e_construcao_sa

_escavadeira_liebherr_eh9402_e_caminhao_fora_de_estrada_caterpillar_777b,21577953p 

Imagem: U&M 

 

IE-003 

Espessador 

http://www.ojembarrena.com/index.php?producto=0000000061 

Imagem: Autor não identificado 

 

IE-004 

EPIs 

http://cstconsultoria.blogspot.com.br/p/linha-de-epis.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IF-001 

Filtro de manga 

http://www.brasfaiber.com.br/filtro-de-manga.php 

Imagem: Autor não identificado 

 

IF- 002 

Filtro de pressão 

SL_49 

MINERAÇÃO Filtro RIO DO NORTE S.A.- MRN. Processo Bayer: treinamento processo 

Bayer. Barcarena-PA, [2011]. 76 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

Imagem: Autor não identificado 

 

IF-003 

Filtro hiperbárico 

DVD_19 

TV ALUNORTE: quem faz é você – Programa 16 – Área Vermelha Desaguamento. Direção: 

Cassim Jordy; Elaide Martins. Produção: Rosângela Goulart; Fernando Segtowick; Ellen 
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Macedo; Renata Freitas; Kátia Aguiar. Roteiro: Elaide Martins; Albanir Freitas. Barcarena-

PA: Amazon Filmes, 2008. 1 DVD (13:35 min), color 

Imagem: Alunorte 

 

IF-004 

Flange-A 

http://shengjiang.manufacturer.globalsources.com/si/6008830498419/pdtl/Tube-

fitting/1065573784/ASME-A105-300-orifice-flange-plate.htm 

Imagem : Autor não identificado 

Flange- B 

http://www.soldasbrasil.com.br/pinos-niveladores-nivelador-  

flange.php#http://www.soldasbrasil.com.br/imagens/produtos/alinhador- 

flange/slide/alinhador-flange-04.jpg 

Imagem : Autor não identificado 

 

IF-005 

Forno de espera-A 

http://sp.bomnegocio.com/sao-paulo-e-regiao/industria-comercio-e-agro/forno-eletrico-fusao-

e-espera-aluminio-44931963 

Imagem : Autor não identificado 

Forno de espera-B 

http://sp.bomnegocio.com/sao-paulo-e-regiao/industria-comercio-e-agro/forno-eletrico-fusao-

e-espera-aluminio-44931963 

Imagem : Autor não identificado 

 

IF-006 

Furo de corrida 

http://www.orientalcopper.com/page.php?page=53 

Imagem: Oriental Copper Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

IG-001 

Grampo “j” 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10656860074/in/set-72157637279911964 

Imagem: Norsk Hydro ASA 

 

IG-002 

Guindaste de parede 

http://www.directindustry.com/prod/abus/wall-mounted-overhead-traveling-cranes-single-

girder-14275-543211.html 

Imagem : Autor não identificado 

 

IH-001 

Haste metálica 

https://www.dubal.ae/press-room/media-desk/media-gallery.aspx 

Imagem : Autor não identificado 

 

IH-002 

Horizonte 

http://www.brasilescola.com/biologia/constuicao-solo.htm 

Imagem : Autor não identificado 
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IH-003 

Haste 

http://www.jbmincorporated.com/product-gallery/aluminum-smelting-industry/ 

Imagem : Autor não identificado 

 

II-001 

Identificação de pilhas 

http://www.rochesteraluminum.com/purchasing.htm 

Imagem : Autor não identificado 

 

IL-001 

Lama vermelha 

SL-01 

ABRAHÃO JÚNIOR, Gilberto Santos.  Mineração Rio do Norte S.A. Porto Trombetas – 

Oriximiná-PA, [2009?]. 49 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

Imagem: Autor não identificado 

 

IL-002 

Latossolo 

http://herbologia-mp.blogspot.com.br/p/capitulo-2.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IL-003 

Lavra a céu aberto 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982151873/in/set-72157637914015876 

Imagem: João Ramid 

 

IL-004 

Lingoteira 

http://jmcrecycling.com/products/jmc-ingot-casting-machines/aluminium-ingot-casting-

machine-orca/#prettyPhoto[postimages]/0/ 

Imagem: Autor não identificado 

 

IL-005 

Lingote 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982175715/ 

Imagem: João Ramid 

 

IL-006 

Lingotamento 

http://www.aluminiumtoday.com/news/view/aluminium-mostar-commissions-ingot-casting-

line 

Imagem: Autor não identificado 

 

IL-007 

Linha de fornos 

https://www.dubal.ae/press-room/media-desk/media-gallery.aspx 

Imagem: Autor não identificado  

 



382 

 

IM-001 

Moinho de barras 

SL_49 

MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.- MRN. Processo Bayer: treinamento processo Bayer. 

Barcarena-PA, [2011]. 76 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

Imagem: Autor não identificado 

 

IM-002 

Moinho de bolas 

http://www.flsmidth.com/en-US/Industries/Categories/Products/Grinding/Ball+mills/Fuller-

TraylorBallMills 

Imagem: Autor não identificado 

 

IM-003 

Moinho de martelos 

http://www.kcrusher.com/v1/Crushers/hammer-crusher-for-coal-hammer-crusher-

drawing.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IM-004 

Motoniveladora  

http://www.escad.com.br/produtos-nivelando-rg200.php 

Imagem: Autor não identificado 

 

IM-005 

Máquina de limpeza de cadinho 

http://www.metallica.com.br/Kt/images/eloplad.jpg 

Imagem: Autor não identificado 

 

IN-001 

Navio graneleiro 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982545124/in/set-72157637914853776 

Imagem: Norsk Hydro ASA 

 

IN-002 

Navio tipo panamax 

https://www.flickr.com/photos/79895923@N08/7338088104/ 

Imagem: Autor não identificado 

 

IO-001 

Oficina de chumbamento de haste 

http://www.boynesmelters.com.au/6/The-smelting-process 

Imagem: Autor não identificado 

 

IP-001 

Panelão  

http://in.reuters.com/article/2010/04/01/idINIndia-47378320100401 

Imagem: Reuters/Ilya Naymushin/Files 
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IP-002 

Papa lama 

http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/1108/fig9.jpg 

Imagem: Alton Tabereaux 

 

IP-003a 

Pátio de estocagem 

CA_04 

BRASIL, Departamento Nacional de Produção Nacional. Anuário mineral brasileiro 2010. 

Brasília, DF – Ano MMX: DNPM, 2011. 

Imagem: ALCOA Juriti / Christian Knepper 

 

IP-003b 

Pilha de estocagem 

CA_04 

BRASIL, Departamento Nacional de Produção Nacional. Anuário mineral brasileiro 2010. 

Brasília, DF – Ano MMX: DNPM, 2011. 

Imagem: SIMINERAL 

 

IP-004 

Pátio de estocagem de alumínio 

http://www.reginaldo.cnt.br/1ufpa/acao-universitaria/albras-home-page/aluminio-

paraense.htm 

Imagem: Autor não identificado  

 

IP-005 

Pelotização 

http://www.ipt.br/centros_tecnologicos/CTGeo/colunas_tecnicas/3- 

tecnologias_de_pelotizacao_de_finos.htm 

 

IP-006 

Pilha de estocagem 

CA_04 

BRASIL, Departamento Nacional de Produção Nacional. Anuário mineral brasileiro 2010. 

Brasília, DF – Ano MMX: DNPM, 2011. 

Imagem: SIMINERAL 

 

IP-007 

Pino 

http://primary.world-aluminium.org/processes/anode-production.html 

Imagem: Hydro Høyanger, Norway 

 

IP-008 

Ponte rolante PTM 

http://en.jerabyub.cz/primary-aluminium-smelting-plants 

Imagem: Autor não identificado  
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IP-009 

Pré-aquecedor 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/8109619749/ 

Imagem: Norsk Hydro ASA  

 

IP – 010 

Precipitador 

SL_19 

ALUMINA NORTE DO BRASIL S.A. – ALUNORTE. Redução de riscos na atividade de 

inspeção de hélice e tirantes. In: 3º SEMINÁRIO INTEGRADO DE OPORTUNIDADE E 

MELHORIAS. [Barcarena], [2007?]. 38 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

Imagem : Autor não identificado 

 

IR-001 

Rack de big-bag 

http://www.essegimeccanica.it/porta_big_bag_basic_en.htm 

Imagem : Autor não identificado 

 

IR-002 

Raspador de correia 

http://www.rubbercamp.com.br/empresa.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IR-003 

Recuperadora 

http://www.hojeemdia.com.br/noticias/economia-e-negocios/presidente-dilma-rousseff-

prepara-20-pacote-agora-para-minerac-o-1.135904  

Imagem: Autor não identificado 

 

IR- 004 

Redução 

http://minhateca.com.br/mtrabuco/Seg+do+Trabalho/Arquivos/pdf_eneramb_serie2b_ALUM

_CBA_Albras_Alcan_nov06,35719745.pdf 

Imagem: Autor não identificado 

 

IR-005 

Rejeito cozido 

http://www.rd-carbon.com/aluminium-industry/technical-services-examples.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IR-006 

Rejeito verde 

http://www.rd-carbon.com/aluminium-industry/technical-services-examples.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IR-007 

Roletes 

http://www.kinder.com.au/k-polymer-conveyor-rollers/ 

Imagem: Autor não identificado 

 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/


385 

 

IS-001 

Saia do forno 

https://www.dubal.ae/press-room/media-desk/media-gallery.aspx 

Imagem: Dubai Aluminium Company Limited ("DUBAL") 

 

IS-002 

Secador rotativo 

http://sc.quebarato.com.br/criciuma/vende-se-secadores-rotativos__315565.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IS-003 

Sifão 

https://www.flickr.com/photos/norskhydro/10982270576/ 

Imagem: João Ramid 

 

IS-004 

Soprador 

SL_07 

ALUMINA NORTE DO BRASIL S.A. – ALUNORTE. Dificuldade na Montagem da Placa 

do Soprador. In: 1º WORKSHOP OPERACIONAL. [Barcarena], [2012?]. 24 slides, color. 

Microsoft PowerPoint 2007. 

Imagen: Autor não identificado 

 

IS-005 

Spray de alumínio 

http://www.stuff.co.nz/national/politics/8496789/Smelter-firm-subsidy-talks-stall 

Imagem: New Zealand Aluminium Smelter at Bluff - ROBYN EDIE 

 

IS-006 

Sifão 

http://minhateca.com.br/mtrabuco/Seg+do+Trabalho/Arquivos/pdf_eneramb_serie2b_ALUM

_CBA_Albras_Alcan_nov06,35719745.pdf 

Imagem: Autor não identificado 

 

IT-001 

Tambores 

http://www.engendrar.com.br/site/produtos/?id=54/Alimentador-de-Correia.html 

Imagem: Autor não identificado 

 

IT-002 

Termopar de contato 

http://romiotto.com.br/loja.php/p-325/termometro-digital-termopar-tk100-e-tk102-kimo 

Imagem: Autor não identificado 

 

IT – 003 

Torpedo 

SL_14 

ALUMINA NORTE DO BRASIL S.A. – ALUNORTE. Melhoria na atividade de 

desobstrução de linhas por hidrojateamento. In: 5º SEMINÁRIO INTEGRADO DE 
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OPORTUNIDADE E MELHORIAS. [Barcarena], [2009?]. 18 slides, color. Microsoft 

PowerPoint 2007. 

Imagem: Autor não identificado 

 

IT-004 

Torre de resfriamento 

SL_66 

SANTOS, Darlan dos; VILHENA, Antônio. Torres e compressores da área 03C. In: 5º 

SEMINÁRIO INTEGRADO DE OPORTUNIDADE E MELHORIAS. [Barcarena], [2009?]. 

15 slides, color. Microsoft PowerPoint 2007. 

Imagem: Autor não identificado 

 

IT-005 

Transportador 

http://www.tkis.com.br/produtos/manuseio/manuseio/attachment/transportador_de_correia_3/ 

Imagem: Autor não identificado 

 

IT-006 

Talude  

http://www.terraplenagem.net/dicionario/t/talude/ 

Imagem: Autor não identificado 

 

IT-007 

Tremonha 

SL_27 

CARNEIRO, Valdivino et al. Disponibilidade da cal para o processo. In:  4º Seminário 

Integrado de Oportunidade e Melhorias. [Barcarena], [2008?]. 14 slides, color. Microsoft 

PowerPoint 2007. 

Imagem: Autor não identificado 

 

IT-008 

Tripper 

http://www.flsmidth.com/en-

US/Industries/Categories/Products/Material+Handling/Load+Outs+and+Tipplers/TravelingTr

ipper/2+Traveling+Trippers 

Imagem: Autor não identificado 

 

IV-001 

Vara verde 

http://www.theguardian.com/business/2011/nov/16/carbon-laws-blamed-for-loss-of-rio-tinto-

jobs 

Imagem: Paul A. Souders/Paul A. Souders/CORBIS 

 

IV-002 

Virador de vagão 

https://www.youtube.com/watch?v=RPi7VZmAXE8 

Imagem: Autor não identificado 

  


