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Introdução 



A dissertação, que apresentamos, é um projecto de investigação em Termi
nologia e Terminografia (tendo como aplicação prática a área da construção metálica), 
que se insere no âmbito do seminário de Informática e Tradução do Mestrado em Estu
dos de Tradução, sob a orientação da Professora Doutora Belinda Sousa Maia. 

Nas últimas décadas, a ciência e a tecnologia têm adquirido uma importân
cia crescente, pelo que a comunicação nas áreas especializadas desempenha um pa
pel primordial. O progresso do conhecimento humano, em todos os campos, levou a 
um aumento dos léxicos especializados, para descrever as descobertas e os conceitos 
que lhes estão ligados. Daí serem cada vez mais frequentes as dificuldades de comu
nicação, não só entre os especialistas e não especialistas, mas até entre os próprios 
especialistas. A esta situação, vem juntar-se um fluxo crescente de informação, resul
tante do intercâmbio de conhecimentos e produtos, informação essa que precisa de 
ser traduzida. A quantidade e a complexidade de documentos a traduzir tem, assim, 
aumentado consideravelmente. 

A qualidade da tradução técnica ou tradução especializada depende, em 
grande parte, dos recursos terminológicos ao dispor do tradutor, sobretudo tendo 
em conta que a criação de novos termos acontece a um ritmo vertiginoso e que 
surgem novas disciplinas e áreas de estudo, tornando difícil uma formação e actuali
zação constantes por parte do tradutor. Perante este panorama, facilmente se com
preenderá a importância de novas áreas como a terminologia e a terminografia e dos 
produtos resultantes destas actividades, sobretudo as bases de dados terminológicas. 

O desenvolvimento de aplicações informáticas para o tratamento de dados 
linguísticos, constituiu um passo importante para o conhecimento e manipulação da 
linguagem e tem produzido ferramentas flexíveis para as necessidades de investiga
dores e utilizadores, no âmbito do que muitos designam por indústrias da lingua
gem. Surgiram, desta forma, as memórias de tradução, os programas de alinhamento 
de texto, de concordâncias e frequências e sistemas de gestão de dados terminológi
cos, todos de extrema importância, para a actividade do tradutor técnico e para a 
elaboração de glossários, vocabulários, dicionários e bases de dados terminológicas. 
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Há uma falta generalizada destes produtos em língua portuguesa, no âmbito 
das línguas de especialidade, o mesmo sucedendo na área da construção metálica. A 
pesquisa bibliográfica realizada demonstrou que não há manuais didácticos em lín
gua portuguesa, com excepção dos apontamentos fornecidos pelos responsáveis da 
disciplina de Estruturas Metálicas, nas Faculdades de Engenharia do país. Na idade 
da comunicação e do intercâmbio de conhecimentos, há necessidade de a informação 
técnica e científica estar disponível em mais de uma língua e há, sobretudo, a neces
sidade de elaborar produtos terminográficos, para defesa da língua portuguesa como 
veículo de conhecimentos especializados. A tecnologia é muitas vezes importada, e 
com ela, os conceitos e até as respectivas designações. 

Uma base de dados terminológica, na área da construção metálica, como a 
que nos propomos discutir neste projecto, tem não só como objectivo, servir como 
ferramenta de trabalho para tradutores técnicos, mas poderá também ser extrema
mente útil num ambiente educativo, ou seja, poderá servir de instrumento de trabalho 
para estudantes de engenharia, docentes de línguas de especialidade e até especialistas da 
área. A estruturação conceptual da área, que deverá estar acessível aos utilizadores do 
produto proposto, é uma característica importante, tendo em conta os desenvolvimentos 
recentes da terminologia aplicada à Inteligência Artificial e às Ontologias. 

A realização de um projecto de terminografia deverá ser um trabalho de 
equipa que envolve conhecimentos especializados, no mínimo, de três áreas: conhe
cimentos dos fundamentos e métodos de terminologia e terminografia, das línguas de 
trabalho, conhecimentos profundos da área sobre a qual incide o projecto, assim 
como o domínio das novas tecnologias de informação ao serviço das ciências da 
linguagem. A interdisciplinaridade, que caracteriza tanto a terminologia como a ter
minografia, não resulta apenas deste aspecto, mas deve-se também ao facto de se 
tratar de campos de estudo recentes que se vêm inscrever num sistema organizado de 
disciplinas existentes. 

A terminologia é, ironicamente, um conceito polissémico. Por esta ra
zão, dedicámos o primeiro capítulo à definição dos vários sentidos do conceito, 
tentando situá-lo e defini-lo, apresentando também os novos conceitos e as no
vas orientações que lhe estão ligados. Dado tratar-se de uma esfera de actividade 
interdisciplinar e multidisciplinar, achámos conveniente delinear as relações com 
as outras disciplinas, das quais a terminologia e a terminografia herdaram alguns 
dos seus fundamentos e métodos e também com as quais há uma relação de inter
câmbio permanente, tais como a lexicologia e lexicografia, a tradução, a infor
mática, as ciências da documentação, a linguística e as áreas técnicas e científicas 
que são objecto de projectos terminográficos. 
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No segundo capítulo, procurámos reflectir sobre a problemática das línguas 
de especialidade e sobre a distinção entre palavras e termos, assim como sobre a 
importância do conceito e da definição para a terminologia. 

O terceiro capítulo foi dedicado à discussão geral sobre os projectos de 
terminografia, tentando definir quais os objectivos, os princípios e os métodos que 
caracterizam os diferentes tipos de trabalhos. Tentámos não só reflectir sobre os 
princípios da terminologia e terminografia clássicas, mas também apresentar as no
vas orientações, resultantes das propostas da socioterminologia e dos estudos lin
guísticos baseados em 'corpora' e do avanço das ferramentas informáticas, ao servi
ço das ciências da linguagem. 

O quarto capítulo constitui a componente prática deste trabalho, que é uma 
proposta de criação de uma base de dados, na área da construção metálica, com base 
em todos os novos desenvolvimentos da terminologia e da terminografia. Trata-se de 
um trabalho descritivo e não normativo, que nos obrigou a uma pesquisa extensiva 
em várias áreas. Em primeiro lugar procedemos à consulta de manuais, de obras de 
referência, de artigos de publicações e de normas de terminologia e terminografia, 
passando depois para as obras sobre a área em questão, tais como monografias, 
normas, apontamentos da disciplina de Estruturas Metálicas da Escola Superior de 
Tecnologia da Universidade do Algarve e do Instituto Superior Técnico de Lisboa, 
os Eurocódigos em língua portuguesa e inglesa e manuais didácticos em língua ingle
sa. Para a classificação e estruturação conceptual da área, consultámos a Classifica
ção Decimal Universal e vários 'thesaurus' de engenharia. Tentámos, também, en
contrar todos os dicionários, glossários e léxicos em língua portuguesa e outras lín
guas, sobretudo a inglesa, dado que a nossa proposta inicial de trabalho se baseia nas 
línguas portuguesa e inglesa. Além disso, tivemos a colaboração de quatro especia
listas ligados à área da construção metálica, sem os quais uma parte deste trabalho 
não teria sido possível. 

De acordo com a metodologia de trabalho terminográfico actual, foi consti
tuído um 'corpus' de trabalho, a partir de vários textos de diferentes tipos de comu
nicação especializada, que foram informatizados para que fosse possível o seu trata
mento com vários programas de que dispomos na Faculdade de Letras da Universi
dade do Porto, nomeadamente o Wordsmith Tools 2.0 e as ferramentas da Trados -
Trados® WinAlign 1.02 e Trados® Multiterm®'95 Plus Professional Edition. Pro-
cedeu-se à delimitação da área, à sua estruturação conceptual e ao levantamento dos 
termos, assim como de informações linguísticas e conceptuais para as fichas termino
lógicas: concordâncias, fraseologia, exemplos de contexto e definições, e todas as 
informações em língua inglesa. Tentámos produzir uma ficha terminológica, que con-
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tivesse informações úteis para o grupo de utilizadores proposto, constituído sobretu
do por tradutores técnicos, estudantes de engenharia e especialistas da área. 

Apresentamos a árvore do domínio, a estruturação conceptual da área e um 
exemplo constituído por dez fichas terminológicas, dado que no âmbito desta disser
tação não tínhamos o tempo e os meios necessários para apresentar uma base de 
dados completa. Há por esta razão a possibilidade de uma investigação posterior, 
mais aprofundada, nomeadamente a ampliação do 'corpus', a revisão dos termos que 
constituiriam a base de dados e reunir todas as informações necessárias para comple
tar todas as fichas terminológicas de uma área que deverá rondar os duzentos e 
cinquenta termos. 

Foi com enorme prazer e interesse que levámos a cabo esta investigação, 
nestas novas áreas de estudo que são a terminologia e a terminografia, restando-nos 
esperar que de alguma forma este trabalho possa contribuir para a sua divulgação e 
também para despertar o interesse da comunidade técnica e científica por este tipo de 
projectos, de tão grande importância não só para a língua portuguesa, mas também 
para a divulgação e prestígio das diferentes áreas técnicas e científicas. 
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Capítulo 1 
TERMINOLOGIA. 

A DIVERSIDADE E A INTERDISCIPLINARIDADE. 



1.1 - O Conceito Terminologia 

O Lello Universal - Dicionário Enciclopédico (1997:1010) define termi
nologia da seguinte maneira: 

Terminologia, s.f. (lat. terminus, termo e gr. logos, tratado). Arte de representar 
as ideias pelas palavras e, especialmente de inventar termos técnicos. Nomenclatura. 
Conjunto dos termos técnicos empregados especialmente numa arte ou ciência: a termi
nologia química. Fraseado característico dum escritor. 

Esta definição, embora redutora, inclui vários sentidos do termo, tais como 
a representação das ideias pelas palavras, englobando ao mesmo tempo a neologia, 
ao designar terminologia como "arte de inventar termos técnicos". O sinónimo no
menclatura coincide com o uso inicial da palavra como uma colectânea de termos 
pertencentes a uma determinada área e também com o seu uso mais corrente. Além 
disso, um dos sentidos atribuídos ao termo "Fraseado característico dum escritor" 
parece ser peculiar da língua portuguesa, pois não consta nos dicionários de língua 
inglesa ou francesa. No entanto, o âmbito do termo é bastante mais alargado. Sager 
(1990:3) afirma que o uso contemporâneo da palavra tem três significados: 

1. (...) the set of practices and methods used for the collection, description and 
presentation of terms; 

2. a theory, i.e. the set of premises, arguments and conclusions required for 
explaining the relationships between concepts and terms which are fundamental for a 
coherent activity under 

3. a vocabulary of a special subject field. 

Perante a polissemia e até ambiguidade do termo (algo bastante irónico 
para uma disciplina que defende a univocidade do conceito), que nos aparece ora 
designando uma teoria, ora uma ciência e, outras vezes ainda, uma prática e, por 
razões de coerência, achámos necessário definir o sentido com que utilizaremos 
o termo durante todo o trabalho, estabelecendo uma distinção entre a teoria e a 
actividade prática. 
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A actividade terminológica surgiu no século XVIII ligada a trabalhos pontu
ais de químicos, biólogos ou botânicos. É no século XX, por volta dos anos 30, que 
surgem as primeiras tentativas de formulação dos fundamentos teóricos da ciência 
terminológica com Wuster e Lotte, respectivamente, no que ficou designado como 
escola austríaca e russa. A partir desta data, a disciplina passa a ser objecto de uma 
reflexão profunda sobre os seus princípios, bases e métodos. A prática terminológica 
generaliza-se, é desempenhada por especialistas em ciências da linguagem, ramo do 
qual ela passa a fazer parte. O desenvolvimento desta jovem disciplina tem sido enor
me em todo o mundo, especialmente no Canadá, na França, na Áustria, em Espanha 
(Catalunha) e em muitos outros países. Este desenvolvimento está ligado à evolução 
da ciência e da técnica, às novas formas de comunicação e divulgação de conheci
mentos e nas duas últimas décadas ao progresso sem par da informática e ao novo 
mercado das indústrias da linguagem, onde ela passa a ocupar um lugar de destaque. 

A terminologia tem um historial de indefinição, ambiguidade e dependência 
de outras disciplinas das ciências da linguagem, tais como a linguística e, sobretudo, 
confundida ou até designada de lexicografia (especializada). Nas reflexões e estudos 
sobre o seu estatuto tem estado sempre subjacente uma diversidade que se torna 
difícil de abranger e até de organizar. O seu carácter multidisciplinar ou interdiscipli
nar, sobretudo no que se refere às suas bases teóricas, é uma das características nas 
quais alguns teóricos se apoiam para defesa da tese, segundo a qual, a terminologia 
não é uma disciplina autónoma e não tem o estatuto de ciência. 

A primeira proposta de teorização foi a da Teoria Geral da Terminologia 
(TGT) inicialmente formulada por Wuster, e que nasceu de uma necessidade e de 
uma actividade muito concreta: a elaboração do seu dicionário The Machine Tool, 
em 1968. Esta proposta foi posteriormente desenvolvida pela escola de Viena, que 
defende que a terminologia é uma disciplina autónoma, dotada de princípios pró
prios. Felber (1976:281) fala da interdisciplinaridade da terminologia sublinhando 
que esta é um campo de estudo que relaciona a linguística, a lógica, a ontologia e a 
informática com as várias disciplinas especializadas, de âmbito técnico e científico. 

A TGT tinha objectivos muito claros e delimitados: conceber um sistema de 
conceitos universal que permitisse superar os obstáculos de comunicação das línguas 
de especialidade e garantir a sua uniformidade. Estes trabalhos estiveram, pelo me
nos inicialmente, muito ligados à normalização e ao nascimento das comissões de 
criação das normas ISO (International Organization for Standardization). Mesmo 
não concordando com o carácter normativo da TGT e com a prevalência da orienta
ção cognitiva, todos os teóricos concordam que é a este esforço inicial de sistemati
zação que se deve o estatuto de terminologia como ciência. 
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Sager (1990:1-3) nega completamente a possibilidade de a terminologia ser 
ou vir a ser uma disciplina autónoma, descrevendo-a como uma actividade interdis
ciplinar e não como ciência e afirmando que ela se situa no contexto da linguística, 
das ciências da informação ou da linguística computacional. No entanto, a caracterís
tica de interdisciplinaridade não deveria ser sinónimo de um estatuto não atingido de 
disciplina científica. Gabriel Otman (1996:126) escreve: 

Toute discipline émergente, née de la transdisciplinarité et de la fluidité des 
échanges scientifiques, vient s'inscrire dans un système organisé de disciplines existantes 
dont elle cherche à la fois à se démarquer pour tendre vers l'autonomie et auquel elle doit 
se rattacher pour justifier de sa réalité et de sa pertinence. 

É precisamente esta opinião que parece prevalecer a respeito da autonomia 
da terminologia, partilhada por Boulanger e L'Homme ( 1991:23): 

La terminologie a maintenant atteint le stade de la maturité certaine qui en fait 
l'une des composantes essentielles des sciences du langage, tout spécialement lorsqu'il 
s'agit de mener des recherches hors de ses frontières internes comme en aménagement 
linguistique et en lexicographie. Elle peut prétendre au titre de discipline autonome dans 
le vaste champ de la linguistique parce qu'elle possède maintenant les indispensables 
fondements théoriques et méthodologiques qui personnalisent une science ou un art et 
que partout dans le monde, quelle que soit la langue cible, on lui reconnaît des assises 
communes et des universaux (...). 

Cabré (1999:22) integra-se nesta posição, defendendo que a terminologia é 
uma disciplina autónoma de carácter interdisciplinar, constituída por elementos pro
cedentes de bases da linguística, da ontologia, das áreas especializadas e ligada ne
cessariamente à documentação. Além disso, é também Cabré (1996:15-16) que, ao 
distanciar-se do carácter normativo da Teoria Geral de Terminologia vigente nas 
escolas alemã e austríaca, melhor consegue fazer compreender esta questão da inter
disciplinaridade e multidisciplinaridade, designando-a por diversidade: 

(...) I believe that terminology is above all representative of diversity. This diversity 
is at the root of the different conceptualizations of the discipline, the different subject 
fields that are part of it and the different functions that allows it to be realised, let alone 
the varied number of practices it offers. There is also diversity of users who benefit from 
it and organisations that deal with it. Thus I am far from the rigid and monolithic 
conceptualization of terminology that has been extended in the central European countries. 
Rather, I feel close to those who advocate a terminology which is diverse, adapted to a 
given medium and appropriate to specific goals. Further, I believe that what underlies 
terminology is nothing else but plurality, diversity and multifunctionality. However 
paradoxical this may seem at first sight, behind this diversity there is unity of bases, unity 
of scientific object and unity of field of research: in other words, unity of discipline. 
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Esta diversidade tem caracterizado todos os campos de estudo e tem modifi
cado as noções rígidas de ciência e disciplina científica. Todos os ramos do saber são 
multidisciplinares e influenciam-se mutuamente. A terminologia, de forma ainda mais 
vincada, tem sentido este desenvolvimento e têm surgido novas propostas de análise 
baseadas no desenvolvimento de disciplinas como "corpus linguistics, text linguistics", 
e outras propostas baseadas no contributo da sociolinguística como as de Gambier 
(1991:9), que encara os termos não só como unidades cognitivas e denominativas, 
mas também como unidades linguísticas e veículos de comunicação, afastando-se 
dos postulados da terminologia clássica: 

Le caractere de la théorie a été fondé davantage sur des prescriptions que sur des 
descriptions - d'où ses postulats sur la monosémie, la biunivocité des termes idéals, d'où 
ses propositions normatives/typologiques qui ne parviennent pas à expliquer la profusion 
néologique, qui ne prennent pas en compte que la langue avec ses contraintes, son 
organisation structurale propre, constitue un «déjà-là», un paramàtre parmi d'autres dans 
la communication [aspas duplas do autor]. 

Rey (1995:87/88) defende que é possível uma unificação deste campo de 
estudo, num quadro semiótico capaz de analisar as dimensões linguísticas, psico
lógicas e sociais do fenómeno, e não com base em pressuposições da lógica tradi
cional. Esta análise coincide com o que Gambier (1992:400) afirma sobre a so-
cioterminologia: 

Fondée sur l'émergence et la circulation des notions et des termes, leurs 
transformations incessantes au coeur des activités concrètes, la socio-terminologie cherche 
à réintroduire la terminologie dans la pratique sociale qu'est tout discours (y compris le 
discours terminologique), tentant du même coup de comprendre les divisions des 
connaisances et des disciplines, les rapports entre dénominations (productions langagières) 
et besoins conceptuels, entre travail (forces productives) et savoir/savoir-faire (dynamique 
cognitive), s'efforçant de démonter les principes et postulats qui occultent les rapports de 
force dans la communication, les enjeux de toute énonciation, quittant ainsi la définition 
du sujet comme seule source de concepts. 

É novamente Cabré (1999:131-2) que apresenta a proposta mais recente, 
abrangendo todos estes desenvolvimentos, ao falar de uma "Teoria Comunicativa da 
Terminologia": 

La terminologia se concibe como un campo interdisciplinar construido a partir de 
las aportaciones de três teorias: una teoria dei conocimiento, que debe explicar como se 
conceptualiza la realidad, los tipos de conceptualización que pueden dar-se y la relacíon 
de los conceptos entre si con sus posibles denominaciones; una teoria de la comunicacíon 
que describa a partir de critérios explícitos los tipos de situaciones que pueden producirse, 
que permita dar cuenta de la correlación entre tipo de situación y tipo de comunicación 
en toda su amplitud y diversidad, y que explique las características, posibilidades y limites 
de los diferentes de expresión de un concepto y de sus unidades; una teoria dei lenguaje 
que dé cuenta de las unidades terminológicas propiamente dichas, que forman parte dei 
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lenguaje natural y participai! de sus características, pêro singularizando su especificidad 
significativa e explicando como se activa en la comunicación. 

Há ainda duas outras vertentes do trabalho terminológico/terminográfico que 
devem ser também mencionadas: os trabalhos de normalização e de neologia. Con-
funde-se, por vezes, o trabalho terminológico com o trabalho de normalização e esta 
confusão resulta do facto de o trabalho de normalização (linguística) não ser possível 
sem o trabalho terminológico. Por esta razão, muitos terminólogos têm estado liga
dos à normalização (começando por Wiister que esteve ligado às comissões ISO). 

A normalização nasceu da necessidade de uniformização da utilização de 
termos nas línguas especializadas, com o objectivo de diminuir os riscos de confusão, 
provenientes da rápida difusão de termos nas áreas técnicas e científicas. É óbvio que 
a comunicação especializada exige um nível elevado de precisão, mas esta interven
ção não é feita sem polémica, considerando alguns teóricos que esta poderá ter um 
efeito negativo na evolução natural das línguas de especialidade. 

O conceito neologia, definido como "introdução, emprego de termos novos 
numa língua" (Lello Universal 1997:334), tem estado ligado às línguas, sendo uma 
componente natural da sua evolução. No caso das línguas de especialidade, a neolo
gia surge como uma actividade de criação de novas denominações (Cabré 1993:443), 
resultante do progresso da técnica e da ciência e da necessidade de criação de novos 
conceitos. Os processos linguísticos de formação de novos termos e palavras são 
importantes em terminologia e são utilizados, sobretudo, na terminologia multilin
gue, quando não existe equivalência de um termo numa determinada língua. O termi-
nólogo/terminógrafo desempenha, deste modo, frequentemente, as funções de neó-
logo para resolver este tipo de problemas. 

Apesar de todo este desenvolvimento que tem caracterizado a disciplina e do 
reconhecimento por parte dos teóricos especialistas que lhe estão ligados, o público 
em geral parece não (re)conhecer a disciplina, ou liga-a apenas aos seus aspectos 
mais práticos e às suas aplicações concretas. Milhares de pessoas utilizam recursos 
terminológicos no seu trabalho diário, tais como tradutores e especialistas de vários 
domínios, sem no entanto terem conhecimento da existência da disciplina. O "Pointer 
Project" (1995:13) faz o seguinte ponto da situação: 

"Nevertheless, it must be clearly stated that, in general, the strategic, commercial 
and practical value of terminology is basically unrecognised. This applies at all levels of 
activity (national, regional, European and international) in all sectors and types of 
organisation (i.e. both public and private), and in all branches of trade and industry. In 
fact, to a surprising degree, terminology can be said to be "invisible". At a very basic 
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level, many people have not even heard of the concept, while many others have no idea of 
its importance or of the basic methods associated with it, even though in practice they 
may be users or even creators." (1995:13) 

Este problema de imagem irá certamente ser ultrapassado, mas para isso 
deverá haver um desenvolvimento na área do ensino da disciplina (que deveria ser 
obrigatória nos cursos de tradução) e na formação de profissionais (quase não se fala 
de terminólogos?/terminologistas?? portugueses). Há, no entanto, algumas empre
sas e instituições a desenvolver trabalhos terminográficos (Carvalho e Santos 
1990:104-111). A Universidade Nova de Lisboa tem sido provavelmente a institui
ção que mais tem desenvolvido esta área, nomeadamente através da criação da Asso
ciação de Terminologia Portuguesa (TERMIP), em 1990, e de uma publicação (úni
ca) nesta área, a revista "Terminologias", cuja coordenadora, a Professora Doutora 
Maria Teresa Lino, é uma das principais terminólogas portuguesas. Os trabalhos de 
terminografia em língua portuguesa são de extrema importância, dada a necessidade 
de inventariação e criação de termos técnicos, num meio dominado por outras lín
guas, nomeadamente a língua inglesa. Há uma necessidade enorme de reunir toda a 
bibliografia em língua portuguesa referente a terminologia e trabalhos terminográfi
cos, normas, organizações e instituições, publicações de vocabulários, glossários e 
bases de dados especializados. 

Corbeil (1991:133) faz uma análise da terminologia, diagnosticando-lhe um 
lugar proeminente nas relações com a informação científica e técnica, análise que não 
está longe dos objectivos das bases de conhecimento de que falam os especialistas da 
escola de Viena: 

La terminologie peut vraiment servir à une autre chose qu'à produire des lexiques. 
Elle constitue aujourd'hui une démarche intellectuelle rigoureuse qui permet 
d'appréhender des univers notionnels en maintenant l'articulation entre observation du 
vocabulaire et modélisation des notions dans des ensembles hiérarchisés des relations 
complexes entre éléments. En ce sens, elle est une discipline qu'on ne peut négliger 
chaque fois qu'il s'agit d'analyse notionnelle et de dénomination des notions. Les rapports 
entre elle et l'information scientifique et technique sont si évidents et si prometteurs qu'il 
faut qu'au plus tôt, des relations de collaboration s'établissent entre ces deux champs, 
surtout par une mise en contact des spécialistes, malgré les barrières universitaires et les 
méfiances d'écoles. 

Esta nova vertente das bases de conhecimentos (BCT - "Bases de 
Connaissances Terminologiques"), levando à cooperação entre ciências cognitivas e 
terminologia, irá certamente contribuir para um campo emergente designado ontolo
gia, ligado à inteligência artificial, e definido por Gómez-Pérez (1999:10): 
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Une ontologie fournit les moyens de décrire de façon explicite la conceptualisation 
des connaissances représentées dans une base de connaissances. 

No âmbito da interdisciplinaridade que caracteriza esta área, há distinções 
importantes a fazer: são as distinções entre terminologia e lexicologia, terminografia 
e lexicografia. Vamos também explorar as ligações existentes entre a terminologia e 
outras disciplinas: a tradução, a informática, as ciências da documentação e a linguís
tica. Se a algumas disciplinas (como por exemplo a linguística, a lógica e a ontologia) 
a terminologia vai buscar elementos teóricos, que servirão de base aos seus funda
mentos, com outras (como por exemplo a informática e as ciências da documenta
ção) a terminologia mantém uma relação de intercâmbio permanente de conhecimen
tos. Por esta razão o trabalho terminológico e terminográfico é um trabalho de equi
pa: especialistas em linguística/lexicografia, linguistas, informáticos e especialistas 
das diferentes áreas que a terminologia serve (a ordem é arbitrária) constituiriam a 
equipa ideal para a criação, implementação e manutenção de uma base de dados, a 
funcionar numa rede global de computadores. 
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1.2 - Terminologia e Terminografia versus 
Lexicologia e Lexicografia 

Uma das características comuns a estes dois grupos de disciplinas é o facto de 
tanto a terminologia como a lexicologia se ocuparem das palavras e ambas representarem 
uma vertente teórica, assim como os respectivos ramos aplicados - a terminografia e a 
lexicografia - cujo objecto é a elaboração de dicionários, daí que a terminografia tenha 
sido, por alguns, encarada apenas como uma espécie de lexicografia especializada. 

A principal distinção entre as duas disciplinas teóricas - a terminologia e a 
lexicologia - verifica-se no seu campo de trabalho. Enquanto que a lexicologia se 
ocupa da descrição do léxico comum de um falante, a terminologia ocupa-se dos 
termos das línguas de especialidade. Outros dois aspectos importantes distinguem 
ainda as duas disciplinas: a lexicologia é essencialmente descritiva e defende a livre 
evolução das línguas, interessando-se pela variedade linguística, encarando a polis
se mia e a sinonímia como fazendo parte da riqueza linguística, e a neologia como um 
fenómeno espontâneo. A terminologia começou por ser normativa (fixação de uma 
denominação), valorizando sobretudo a monossemia (chegando a encará-la como 
essencial) e dedicando-se à criação de novos termos - a neologia. 

O método lexicológico e o método terminológico são diferentes. A este 
propósito Rondeau (1984:63) escreve: 

La démarche lexicologique est proprement sémasiologique [itálico do autor] en 
ce sens qu'elle prend comme point de départ une forme linguistique pour en explorer les 
valeurs sémantiques, parmi lesquelles elle distingue des sens propres, figurés, dérivés, 
etc. Au contraire, la démarche terminologique est d'ordre onomasiologique [itálico do 
autor]; elle consiste essentiellement à rechercher quelle(s) dénomination(s) représente(nt) 
telle notion. Le terminologue est ainsi amené parfois à choisir et à fixer une dénomination 
de préférence à une ou plusieurs autres (normalisation terminologique) ou à créer une 
dénomination pour une notion qui n'a pas encore été nommée, du moins dans une langue 
(néologie terminologique). 
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Há ainda um outro aspecto divergente no trabalho do lexicógrafo e do ter-
minógrafo: o facto de ser necessário possuir conhecimentos de uma determinada 
área especializada, de um domínio, para os trabalhos de terminografia, enquanto que 
tal não se passa em lexicografia. 

Em termos de utilização de 'corpora' a terminografia está muito menos 
desenvolvida do que a lexicografia. As razões poderão ser várias, começando pela 
concepção terminológica como um sistema de conceitos estabelecido pelo terminó
logo e da elaboração de definições em colaboração estreita com o especialista da 
área. E existem também os problemas práticos de criação de um 'corpus' para termi
nografia: documentos de diferentes proveniências que nem sempre são facilmente 
passados para computador, a questão do tempo e de verbas disponíveis para este tipo 
de trabalho, entre outros. Meyer e Mackintosh (1996:278) afirmam que haverá um 
grande desenvolvimento neste campo: 

As the practical problems of building terminological corpora are overcome, we 
trust that the corpus will become as invaluable a tool to the terminographer as it already 
is to the lexicographer. As in lexicography, however, the use of corpora in terminology 
work will no doubt raise a host of new issues. One of the most important will be the 
effects of the new tools on the terminographer's traditional work methods. 

Estes teóricos defendem (1996:278) que os métodos utilizados em lexico
grafia terão que ser adaptados para terminografia, como por exemplo, os programas 
de concordância, e que os dicionários terminológicos utilizarão fraseologia com maior 
frequência. Além disso, as bases de textos especializados tornar-se-ão uma ferra
menta valiosa, que estes teóricos designam de bases de conhecimento terminológico 
(1996:279), não só para os terminógrafos, como para outros profissionais ligados às 
ciências da linguagem: lexicógrafos, escritores técnicos, tradutores, professores de 
línguas de especialidade. 

Há que destacar ainda a importância e a contribuição da terminologia e a 
terminografia para a lexicologia e lexicografia: o facto de hoje os dicionários das 
linguagens gerais cada vez mais incluírem termos técnicos de vários domínios. Com 
a divulgação maciça de informação e a necessidade de transmissão de conhecimentos 
científicos a um público menos especializado, haverá uma tendência crescente para 
incluir termos científicos nos dicionários gerais. Rey (1995:93) fala de um ciclo dia
léctico para designar a relação entre estas disciplinas: 

Lastly terminology must come to the assistance of lexicologists and lexicographers 
for the analysis and description of terms as well as for term creation and naming. Thus the 
dialectic cycle is completed. In its centre, from the social and culturalised reality to the world 
of signs, these two complementary disciplines, terminology and lexicology, must mutually 
enrich each other by showing how designations and their logic can enhance meanings and 
expressions, and how knowledge and social reality are conveyed through language. 
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1.3 - Terminologia e Tradução 

Consideradas como disciplinas, existen entre la terminologia y la traducción muchos 
pontos de coincidência. En efecto, se trata de dos matérias interdisciplinares de base 
linguística, constituidas por la aportación de fundamentos procedentes de las mismas 
disciplinas: las ciências dei lenguaje, las ciências de la cognición y las de la comunicación." 
(Cabré. 1999:199) 

Como Cabré (1999:199) sublinha, são vários os pontos comuns entre a ter
minologia e a tradução, nomeadamente, a longa tradição aplicada, o carácter recente 
de disciplina científica, o facto de serem áreas interdisciplinares, de tentarem esta
belecer os seus fundamentos e o seu lugar no panorama das ciências da linguagem 
(embora nos pareça que a tradução já adquiriu o carácter de disciplina científica e 
que a terminologia ainda luta por esse objectivo) e ambas estão também ligadas pelo 
desenvolvimento de ferramentas informáticas, tendo o progresso nesta área revolu
cionado os métodos de trabalho, tanto da terminografia como da tradução. 

Trata-se, contudo, de disciplinas diferentes relativamente ao objecto de análise 
e às finalidades. Enquanto que a tradução é um produto final, um texto que serve 
como produto comunicativo, a terminologia não é um produto comunicativo 'per 
se', mas antes uma das componentes da tradução. 

A relação entre as duas é, no entanto, diferente da relação com as outras 
disciplinas, mencionadas anteriormente, dado que a terminologia (e os seus produ
tos) é imprescindível para a tradução, sobretudo para a tradução de textos especiali
zados, mas a tradução não é imprescindível para a terminologia ou para a termino
grafia. O ritmo acelerado de descobertas e o progresso em todas as áreas técnicas e 
científicas, com um aumento de novos conceitos e novas áreas do saber, criam uma 
dependência, cada vez maior, da tradução em relação aos produtos terminológicos. 

A tradução, como processo com vista a facilitar a comunicação entre falan
tes de línguas diferentes, está intimamente ligada à terminografia multilingue. O tradu-
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tor técnico é um dos principais utilizadores dos produtos resultantes do trabalho 
terminográfico, tais como glossários, dicionários especializados e bases de dados. O 
seu envolvimento com a terminologia e os seus produtos poderá dividir-se em três 
níveis: a utilização dos produtos terminológicos, a produção de glossários e de bases 
de dados e o trabalho de neologia. No primeiro nível, o tradutor é um mero utilizador 
dos produtos resultantes da terminografia, devendo ser capaz de fazer uma avaliação 
correcta das fontes terminológicas disponíveis para o seu trabalho. No segundo, o 
tradutor está também envolvido no trabalho terminográfico, dado que para resolver 
problemas pontuais de equivalência, terá que delimitar o campo nocional em que está 
a trabalhar, para depois procurar a designação na língua de chegada. Além disso, 
muitos tradutores organizam os seus próprios glossários multilingue, embora com 
base em princípios muito básicos de compilação terminográfica. No terceiro nível, o 
tradutor tem formação em terminologia e em métodos de trabalho terminográfico, 
passando a ser também criador de novos termos. 

Finalmente, um outro aspecto emergente de todo este desenvolvimento é o 
facto de ser cada vez mais necessário que o tradutor tenha alguma formação (ainda 
que básica) em terminologia e métodos de trabalho de terminografia. A interdiscipli
naridade dos nossos dias obriga à polivalência de funções e o tradutor não poderá 
ignorar estas questões. 
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1.4 - Terminologia e Informática 

A informática é, sem dúvida alguma, uma disciplina que tem sido aplicada a 
todas as áreas, tendo desempenhado um papel primordial para a terminologia e para 
a terminografia. As grandes possibilidades que esta ofereceu, como sistema de arma
zenamento e tratamento de texto, de informação e ordenação dos sistemas concep
tuais, contribuíram para um desenvolvimento sem par, não só da terminologia e da 
terminografia, como também de todos os trabalhos linguísticos em geral. 

O desenvolvimento das aplicações informáticas para o tratamento de dados 
linguísticos, constituiu um passo importante para o conhecimento e manipulação da 
linguagem e tem produzido ferramentas flexíveis e multifuncionais no que diz respei
to às necessidades dos investigadores e utilizadores da linguagem, no âmbito do que 
muitos teóricos designam por "indústrias da linguagem" e que Cabré (1993:374) 
define como: 

En sentido amplio, las industrias dei lenguaje comprenden três grandes tipos 
de actividades: la investigación en informática linguística; la producción y 
comercialización de programas informáticos; y la formación de especialistas y 
usuários en los nuevos produtos. 

As relações entre a terminologia e a informática, especialmente a aplicação 
da informática ao trabalho terminográfico, são hoje, no entanto, o objecto de estudo 
de uma disciplina emergente designada terminótica, neologismo que ainda não faz 
parte do dicionário da língua portuguesa, que vem do francês "terminotique", e que 
Auger (1989:485) define da seguinte forma: 

La terminotique peut ainsi être considérée comme un concept de recherche 
particulier de 1' informatique linguistique appliquée, celui du traitement automatique du 
terme, mais surtout un concept pragmatique étroitement relié à ce qu'on appelle 
aujourd'hui l'industrialisation de la langue, un concept générateur de produits perfomants 
de traitement de l'écrit (...). 
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O desenvolvimento de ferramentas informáticas aplicadas ao tratamento de 
dados linguísticos criou inúmeros produtos, nomeadamente os programas de trata
mento de texto, os correctores ortográficos, a informatização, análise e tratamento 
de texto (frequências, ocorrências e "parsers"), chegando a tentativas de automatiza
ção de processos cognitivos (e como tal, tentativas de substituição da intervenção 
humana) como a tradução automática, memórias de tradução, programas de reco
nhecimento de voz e inteligência artificial. 

Este desenvolvimento produziu os dicionários em CD-ROM e as bases de 
dados na Internet. O crescimento de uma rede global de computadores na Internet 
colocou à disposição do terminólogo/terminógrafo várias bases de dados para con
sulta, textos especializados, dicionários e glossários, enfim um mundo de informação 
de extrema utilidade para o trabalho terminográfico. Aliás, em todas as etapas deste 
trabalho será necessário recorrer a várias ferramentas, tais como: 

Y fase inicial de documentação: consulta de bases de dados bibliográficos, 
textuais e terminológicos que conduzam à definição de um corpus de trabalho ; 

Y tratamento do corpus especializado: leitura óptica dos documentos es
critos, tratamento informático dos textos (por exemplo, frequência e ocor
rências dos termos) programas de alinhamento de texto, extracção de 
termos, contextos e fraseologia; 

Y elaboração da base de dados: criação de programas específicos; 

Y a edição da base de dados: publicação em suporte informático e/ou con
sulta através da Internet. 

Uma outra contribuição importante da informática para a terminologia é a 
possibilidade de inclusão de imagens numa base de dados terminológica. No contex
to das línguas de especialidade, as imagens são por vezes muito mais elucidativas do 
que qualquer definição de um termo, sobretudo para o leigo. 

Perante este panorama, resta apenas insistir na necessidade de todos os que 
estão ligados às ciências da linguagem dominarem e estarem ao corrente de todas as 
novas tecnologias à sua disposição. Auger (1989:454) já há onze anos apresentava a 
seguinte perspectiva do futuro: 

Dans ce scénario futuriste, le terminologue a accès à de gigantesques bases de 
données (ou de connaissances) textuelles, il extrait par télé-chargement les éléments de 
son corpus de ces bases de données, le fait dépouiller automatiquement sans avoir eu à 
saisir le texte manuellement au préalable, établit automatiquement sa nomenclature de 
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travail, fait découper les termes-entrées par la machine, en extrait des descripteurs 
sémantiques qui serviront ultérieurement à rédiger des définitions en mode assisté, clas
se, trie, fusionne les bases de données et les édite avec un minimum d'intervention de sa 
part. Son poste de travail multi-tâches lui permet tout en poursuivant son travail d'accéder 
instantanément à des banques de données terminologiques ou documentaires, d'échanger 
avec ces systèmes et de télécharger de l'information dans son propre système de 
terminotique qu'elle soit textuelle ou graphique (une illustration, par exemple), d'utiliser 
une abondante documentation sur CD-ROM, enfin, doté de fonctions bureautiques 
avancées «intelligentes», ce poste de travail lui permet de contrôler lui-même et en tout 
temps l'élaboration de son produit et de mener à terme dans les meilleures conditions. 

Embora esta visão nos pareça muito optimista, não está completamente des
fasada do panorama actual do trabalho terminográfico. 
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1.5 - Terminologia e as Ciências da Documentação 

A documentação é uma disciplina recente que se ocupa dos documentos 
que contêm informação e que, como a terminologia, tem um carácter multidiscipli
nar, pois aplica-se a muitos ramos da ciência. É uma actividade prática cujo objectivo é 
facilitar a informação a todos os que dela necessitam. Os centros de documentação ocu-
pam-se também da difusão da informação sob a forma de bibliografias e directórios. 

Para fazer a descrição do conteúdo dos documentos, os especialistas em 
documentação utilizam o que é designado por descritores, que são palavras-chave 
ou termos. Estes têm o objectivo de facilitar o acesso à informação e de a recuperar 
depois de armazenada num sistema electrónico. 

Os produtos finais, produzidos pelos terminógrafos e pelos documentalis
tas, são diferentes: os primeiros produzem glossários, dicionários e bases de dados 
unilingues ou multilingues, e os últimos 'thesauri', que Assunção (1992:4) define 
como "repertórios ou listas de autoridade constituídos por unidades (descritores e 
não descritores) pertencentes a um domínio particular". No entanto, estes descrito
res nem sempre são termos, pois tanto podem pertencer à língua de especialidade, 
como à língua geral. 

Há contudo semelhanças entre os 'thesauri' e os produtos terminográficos. 
De Schaetzen (1995:88) sublinha que, tal como o vocabulário de uma especialidade, 
o 'thesaurus' é uma macroestrutura exaustiva e estruturada. 

A relação entre as duas disciplinas é uma relação de reciprocidade: por um 
lado Rondeau afirma (1984:35) que não podemos dissociar a terminologia, ou me
lhor, a terminografia da documentação, dado que esta terá que se servir, directa ou 
indirectamente da documentação especializada, uma vez que os termos se encontram 
no 'corpus' que constitui as comunicações científicas e técnicas. 

Na verdade, a documentação é utilizada em quase todas as fases do trabalho 
terminográfico, começando pela selecção dos documentos que constituirão o 'corpus' 
do trabalho, passando depois por uma leitura cuidada que conduza à identificação 
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conceptual e sistematização da área a trabalhar. Nesta fase, os 'thesauri podem ser de 
extrema utilidade, dado os descritores serem elementos de classificação e estrutura
ção de um domínio. É então feita a identificação e compilação de termos a partir dos 
textos seleccionados, que podem também fazer parte da base de dados, como base 
textual, servindo vários tipos de utilizadores. 

Por outro lado Cabré (1993:112) refere que a terminologia também serve a 
documentação: 

La terminologia constituye una de las bases de los tesauros y clasificaciones temá
ticas, puesto que la exprésion de cualquier relación de contenido entre los conceptos se 
efectua a través de un término. Así, en estas herramientas documentales los términos 
représentan relaciones. La utilización de una terminologia estandarizada para indizar los 
documentos confiere a la documentación una sistematicidad y una univocidad que el uso 
de palabras de la lengua común nunca podría lograr. Por todo ello, la terminologia 
estandarizada es también un elemento de control para el documentalista. En ese sentido, 
podemos afirmar que la terminologia está ai servido de la documentación. 

A análise da situação actual das relações entre terminologia e documenta
ção é feita por Humbley (1998:3) numa publicação precisamente dedicada ao tema 
"Terminotique et Documentation": 

Terminologie et documentation, deux disciplines soeurs, selon Wùster. Depuis 
que l'informatique les a révolutionnées, les ressemblances sont encore plus frappantes. 
La terminologie, devenue terminotique, intègre la documentation dans son fonctionnement 
de base. Mieux, la terminologie est désormais en mesure d'aporter une contribuition 
significative à la documentation, juste retour des choses. Malgré cette complémentarité, 
terminologie et documentation ont encore tendance à se développer comme sur des voies 
parallèles, et les practiciens des deux démarches, conscients de cette complémentarité, 
déplorent le manque de collaboration réelle. 
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1.6 - Terminologia e Linguistica 

A linguística como ciência, cujo objecto é o estudo da linguagem em 
todas as suas vertentes, mantém uma relação muito estreita com a terminologia, tão 
estreita que muitos consideraram a terminologia como um ramo da linguística. Dubuc 
(1992:15) fala desta ligação com várias disciplinas relacionadas com o aspecto lexi
cal ou com os fenómenos linguísticos, sublinhando que a terminologia, como campo 
de estudo relativamente jovem, tem tido dificuldades em se diferenciar e em demar
car o seu lugar. Muitos viram na terminologia uma forma de lexicografia especializa
da ou uma semântica aplicada ao discurso técnico. 

As relações entre terminologia e linguística são evidentes, sendo esta uma 
componente fundamental do trabalho terminológico, dado que as unidades termino
lógicas são também símbolos linguísticos, formados por palavras e frases pertencen
tes à língua geral e baseadas nas estruturas da língua geral. Assim, para a criação de 
uma base de dados, foram várias as contribuições da linguística e dos seus novos 
ramos, a linguística aplicada, linguística computacional e "corpus linguistics". 

Spang-Hanssen (1976:96) refere-se ao papel da linguística no trabalho ter
minológico: 

The essence of terminology is the semantic [itálico do autor] structure formed by 
the words (and/or word combinations such as "magnetic disc unit") in question. It is 
mainly by particular semantic relations, not by particular types of word expressions (types 
of letter combinations) that a set of words - used within a certain profession - makes up 
a terminology. As to expression (syllabic structure, pronunciation, spelling) and as to 
grammatical properties (inflection, syntactic functions) the words belonging to a certain 
terminology - its terms - are not different from types of words in the same linguistic 
community (country). Since linguists are the experts as regards language expression and 
grammar, it follows that they should be consulted on such matters whenever terminological 
work is performed. 

À sociolinguística e à pragmática a terminologia foi buscar a importância 
científica do estudo de uma língua em determinadas situações sócio-comunicativas, 
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sendo este estudo feito com base em exemplos reais de utilização. A nova aborda
gem de todos estes ramos da linguística ("corpus linguistics", lexicografia, linguística 
computacional), baseada no tratamento informático de dados linguísticos e permitin
do assim o armazenamento de grandes quantidades de texto (algo que até aos nossos 
dias não tinha sido possível), revolucionou todas estas áreas. Biber, Conrad e Reppen 
(1998:4) definem esta nova forma de investigação linguística que caracteriza estas 
áreas de estudo: 

The essential characteristics of corpus-based analysis are: 

- it is empirical, analyzing the actual patterns of use in natural texts; 

- it utilizes a large and principled collection of natural texts, known as a "corpus" 
as the basis of analysis; 

- it makes extensive use of computers for analysys, using both automatic and 
interactive techniques; 

- it depends on both quantitative and qualitative analytical techniques. 

A terminografia tem beneficiado de todos estes desenvolvimentos, basean
do o seu estudo de um determinado domínio, na recolha de textos mais ou menos 
especializados, fazendo o tratamento informático desse 'corpus': digitalização dos 
textos e análise de frequências e ocorrências feita com os mesmos programas que os 
lexicógrafos utilizam. Além disso, uma base de dados terminológica inclui informa
ção linguística sobre os termos, nomeadamente o género, classe gramatical, transcri
ção fonética, variantes regionais e outras. 

De lembrar também a contribuição da morfologia para a criação de novos 
termos, uma tarefa do terminógrafo. Será certamente necessário dominar os concei
tos de prefixação, sufixação, afixação, derivação e composição num processo de 
criação de neologismos técnicos, uma das componentes do trabalho terminológico. 

Mais recentemente, nas últimas décadas, tem-se questionado a vertente to
talmente conceptual da terminologia, acentuando-se mais a vertente linguística dos ter
mos. A este respeito Cabré (1998) escreve no prefácio à tradução espanhola de Wiister: 

Desde la vertiente linguística, se ha empezado a profundizar en la terminologia 
como lenguaje natural y explicaria dentro de modelos gramaticales que contemplen la 
diversidad de variedades linguísticas y comunicativas. La condición de languaje natural 
aplicada a los términos les hace participar de muchas de las características dei lenguaje 
general, con todas las consecuencias que esto implica. 

A relação com estas disciplinas linguísticas tem sido e deverá ser a de inter
câmbio de alguns fundamentos teóricos e métodos de trabalho. 
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1.7 - Outras Disciplinas e Ramos do Saber 

Há ainda outras disciplinas às quais a terminologia foi buscar alguns dos 
seus fundamentos ou com as quais ela se relaciona. 

À lógica e à ontologia, a terminologia foi buscar a descrição sistemática da 
realidade, a noção de conceito e as relações que os conceitos mantêm entre si. Esta 
vertente cognitiva da terminologia, como ponto de partida de todo o trabalho termi
nológico, foi mencionada por Wuster (1991:21) na sua primeira tentativa de teoriza
ção do trabalho terminográfico efectuado. 

A terminologia interessa-se sobretudo pela relação que se estabelece entre 
o objecto da realidade e o conceito que representa esse objecto. Daí a ligação às 
ciências cognitivas, como tentativa de descrição do modo como o indivíduo percebe 
a realidade e como a conceptualiza. Estas reflexões são polémicas e têm sido moti
vo de discussão, desde a Antiguidade com Aristóteles. A polémica sobre se a 
realidade existe por si só ou se existe apenas através da percepção humana, não 
está ainda hoje resolvida. 

A terminologia e especialmente a terminografia mantêm também uma rela
ção estreita com as disciplinas, cujos vocabulários tentam descrever e ordenar de 
forma a facilitar o processo de comunicação. Com os desenvolvimentos mais recen
tes no campo da informática e das bases de dados, a terminologia passa a estar ligada 
ao fornecimento de serviços de informação. O intercâmbio de conhecimentos e de 
tecnologia é feito através dos vocabulários especializados e o objectivo principal dos 
produtos resultantes da terminografia é prestar auxílio no processo de comunicação 
especializada, ou seja, servir as disciplinas técnicas e científicas. Para isso o terminó-
grafo deverá, não só especializar-se, informar-se, procurando obter informações e 
recursos bibliográficos fiáveis, como também procurar a colaboração de especialis
tas da área sobre a qual irá trabalhar. Esta colaboração é indispensável para a quali
dade do produto final. 
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Capítulo 2 
OS FUNDAMENTOS DA TERMINOLOGIA 



2.1 - As Línguas de Especialidade e a Língua Geral 

Point n'est besoin de rappeler l'importance de la langue de spécialité. Personne 
n'échappe aujourd'hui à son rayonnement, et nombreux sont ceux et celles qui y portent 
un intérêt particulier: les traducteurs et les interprètes spécialisés, les terminologues de 
profession, les étudiants en terminologie et en lexicologie, les experts en normalisation et 
en aménagement linguistique, les spécialistes des industries de la langue, les savants, 
scientifiques et auteurs techniques enclins à observer leur propre langue, les lexicographes 
qui préparent des dictionnaires spéciaux, les enseignants de la langue de spécialité, les 
éditeurs et les rédacteurs des publications techniques, les journalistes, les bibliothécaires 
et les documentalistes, et bien entendu les linguistes et les lexicologues intéressés - tous 
sont conscients du rôle de la langue de spécialité dans leurs activités respectives. (Kocourek, 
1991:1) 

A problemática das línguas de especialidade (designadas em inglês pela abre
viatura LSP - "languages for special purposes") é realmente de interesse para vários 
grupos de especialistas de várias áreas das ciências da linguagem, particularmente 
para a terminologia, tendo adquirido uma importância crescente com o desenvolvi
mento da ciência e da tecnologia. Devemos por isso iniciar esta reflexão por uma 
clarificação e adequação do conceito para designar o fenómeno. Sager, Dungworth e 
McDonald (1980:13) afirmam: 

Any discussion of special languages must define this phenomenon in relation to 
language in general and establish whether we are dealing with a semiotic system exhibiting 
only the properties of natural language or whether it also has properties not normally 
associated with natural language. 

Nesta curta citação são colocadas as questões mais pertinentes em relação 
às línguas de especialidade: o facto de a definição do conceito dever ser feita em 
contraposição à língua geral, e a questão primordial que tem ocupado muitos teóri
cos, que é a de se estamos perante um sistema semiótico com as mesmas proprieda
des da língua geral ou se as línguas de especialidade apresentam características espe
cíficas e formam conjuntos fechados. No âmbito da relação das línguas gerais com as 
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línguas de especialidade, tem sido questionada também a autonomia das línguas de 
especialidade em relação à língua geral, sendo esta problemática de extrema impor
tância para a terminologia, dado que determina o grau de independência dos termos 
em relação ao contexto e às condicionantes das línguas gerais. 

Parece haver duas tendências principais: uma que delimita claramente as 
fronteiras e diferenças entre as línguas de especialidade e a língua geral, consideran-
do-as como um subconjunto ou mesmo como algo independente da língua geral; 
outra que embora diferenciando as línguas de especialidade, afirma que não há uma 
independência destas em relação à língua geral, mas sim a língua geral com uma 
função diferente, a comunicação de conhecimentos especializados. 

A norma ISO/DIS 1087-1.2 (1999:6) apresenta a seguinte definição de lín
gua de especialidade: 

Language used in a subject field (3.1.2) and characterized by the use of specific 
linguistic means of expression. 

NOTE The specific linguistic means of expression always include subject-specific 
terminology (3.5.1) and phraseology and also may cover stylist or syntactic features. 

Kocourek ( 1991:10-13) afirma que as línguas de especialidade pertencem a 
dois vastos conjuntos: a semiótica de especialidade e a língua natural de especialida
de, que fazem parte da comunicação ou discurso especializado, havendo necessidade 
de distinguir entre os dois. Este autor divide os sistemas semióticos de especialidade 
em não lineares (tridimensionais - modelos e planos (desenhos)), as linguagens arti
ficiais de especialidade e a língua natural de especialidade, sendo esta capaz de des
crever e tratar os outros sistemas semióticos. Além disso é possível utilizar a língua 
natural de especialidade como uma metalinguagem. 

Rey, no prefácio à obra de Kocourek (1991 :IX) escreve sobre o que dife
rencia as línguas de especialidade: 

Ce qui rend «spéciale» une langue de spécialité, ce n'est pas seulement son 
vocabulaire (en discours), son lexique (en système), sa terminologie (sur le plan conceptuel 
et cognitif), mais c'est avant tout cela, en tant que représentant langagier d'une cohérence 
conceptuelle [aspas duplas e itálico do autor]. 

Gambier (1991:10) afirma que não podemos contentar-nos com a definição 
tradicional de LSP: 

Sans prétendre définir les «lois» qui président à la production des concepts, mais 
sans non plus ignorer le poids des facteurs sociaux, sémiotiques, psycholinguistiques qui 
orientent le développement terminologique, on ne peut plus se contenter de la définition 
dominante des LSP (langues de spécialité, technolectes) comme jargons, comme moyens 
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exclusifs/emblématiques de communication interne à un groupe fermé de spécialistes 
[aspas duplas do autor]. 

De acordo com Desmet e Boutayeb (1993:8) as línguas de especialidade, 
assim como a língua geral, constituem um sistema semiótico abstracto e distinguem-
se através dos seguintes pontos: os utilizadores, as funções e o vocabulário que cons
titui o discurso e os textos especializados. 

Assim, o grupo de utilizadores das línguas de especialidade é constituído, 
sobretudo, por especialistas de um domínio ou exercício de uma actividade específi
ca. Há, no entanto, que distinguir entre vários níveis de complexidade e especializa
ção, sendo as línguas de especialidade também utilizadas para a aprendizagem espe
cializada e para a divulgação ao público em geral. 

Quanto às funções, tal como na língua geral, as línguas de especialidade têm 
uma função de comunicação e conhecimento, mas, de acordo com Kocourek 
( 1991:22), as funções comunicativa e cognitiva têm uma importância excepcional no 
âmbito das línguas de especialidade. 

O plano semântico-lexical ocupa um lugar privilegiado entre os recursos da 
língua de especialidade, sendo os termos as unidades que desempenham um papel 
primordial neste tipo de discurso, aparecendo com uma frequência muito elevada e 
representando a estrutura conceptual dessa matéria. 

Sobre as unidades terminológicas que são extraídas dos textos de língua 
especializada, Wright (1997:13-14) afirma o seguinte: 

Terminological units that are extracted from these special language texts generally 
represent a limited number of parts of speech: nouns, verbs and sometimes adjectives and 
adverbs, as well as phraseological material. These items are combined with a matrix of essentially 
general language connective material to produce coherent, subject-specific discourse. 

Na nossa opinião parece ser Kocourek (1991:41) o teórico que mais se 
debruçou sobre a questão das línguas de especialidade, ao propor uma "linguistique 
de la langue savante" e apresentando as tentativas de definição mais claras e abran
gentes do conceito de língua de especialidade: 

La langue de spécialité est principalement une langue dite naturelle, avec des 
éléments brachygraphiques intégrés, et avec un accent plus prononcé sur l'écrit, qu'elle a 
en commun avec la langue poétique. Elle constitue, en plus, une partie du discours mixte 
langue-langage. (...) 

Elle vise l'idéal de l'intellectualisation, c'est-à-dire la précision sémantique, la 
systématisation conceptuelle, la neutralité émotive, l'économie formelle et sémantique; 
elle a donc tendance à définir ses unités lexicales, à contrôler la polysémie et l'homonymie, 
à supprimer les synonymes, à simplifier et à mieux délimiter les moyens syntatiques, à 
neutraliser ou à contenir l'émotivité, la subjectivité. 
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2.2 - Palavras e Termos - a Unidade Lexical 
e a Unidade Terminológica 

De acordo com Sager (1990:19), o léxico das línguas de especialidade é 
composto por termos que reflectem a organização conceptual de uma determinada 
área e, também, por palavras do léxico comum, que não são específicas de qualquer 
língua de especialidade. 

O termo é uma unidade de designação e classificação de uma classe de 
objectos. Como unidade de designação, é um signo linguístico que associa uma ex
pressão a um conteúdo, é a representação linguística de um conceito. Como unidade 
de classificação, é um signo metalinguístico que tem como referente o nome do ob
jecto ou conceito. O termo é, assim, uma unidade de designação e classificação de 
classes de objectos nas línguas de especialidade. O conceito de língua de especialida
de ou de linguagens para fins específicos, que está ligado a um domínio ou zona de 
conhecimento do universo, atribui ao termo uma finalidade. 

A norma ISO 1087-1.2 (1999:10) apresenta a seguinte definição de termo: 

3.4.3 term 
verbal designation (3.4.1) of a general concept (3.1) in a specific subject 

field (3.1.2) 
NOTE A term may contain symbols and can have variants, e.g. different forms of 

spelling [negrito do autor] 

Os termos estabelecem a distinção com as palavras na linguagem geral, po
dendo uma expressão linguística de qualquer classe passar a ser um termo sempre 
que necessário, desde que esteja situada num campo de conhecimento. Um exemplo, 
muitas vezes referido, é a palavra rato em linguagem comum e rato no campo da 
informática. A distinção entre palavras e termos também não é uma questão pacífica, 
está intimamente ligada à distinção entre língua geral e línguas de especialidade, 
sendo cada vez mais difícil estabelecer as fronteiras entre os dois. Castillo ( 1998:101) 
escreve a este respeito: 
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Como primera conclusion habría que afirmar que los rasgos que permiten la 
caracterización dei término y su diferenciación del resto de los signos léxicos se han ido 
relativizando y ya no pueden argumentarse de manera tan categórica como en otros tiempos. 
Ni el uso por los especialistas, ni la aparición en determinado tipo de texto, ni la 
formalización dei discurso, ni la situación comunicativa por si solos son bastantes para 
diferenciar ai término dei vocablo común. En la definition de un elemento como térmi
no, lo máximo que se puede decir es que lo es si en él se cumplen de manera relativamen
te estable varias de las condiciones enumeradas, la principal de las cuales, eso si, continua 
siendo el ser una unidad denominativa de algunos de los miembros dei sistema concep
tual de determinada área de especialidad. 

Pearson (1998:3) defende que é a situação de comunicação que deverá ser 

utilizada como critério de distinção: 

It seems that the most important factor in determining whether a particular lexi
cal unit (e.g. a lexical unit such as gate which has a general language meaning which is 
quite distinct from its meaning in the domain of, for example, electronics) is to be 
interpreted as a word or a term is that of communicative setting. Words or phrases which 
can be described as terms in some communicative settings may be perceived simply as 
words in others. When some words or phrases which are used as terms by a particular 
community of specialists (e.g. the term quantum when used by physicists) are borrowed 
by a wider community, the link between the term and its meaning may become gradually 
more blurred until the term simply becomes a word, part of the general vocabulary used 
by the speech community as a whole. 

O Pointer Final Report ( 1997:25) defende que a diferenciação entre termos 

e palavras não é linear, dado que os termos existem sob as mesmas regras fonéticas, 

morfológicas e morfo-sintácticas e, além disso, várias formas atravessam as frontei

ras entre os dois tipos de linguagem. 

Cabré ( 1999:26) afirma que o que melhor diferencia os termos das palavras 

são aspectos pragmáticos: 

"Podemos afirmar que los aspectos pragmáticos son los que mejor permiten dife
renciar los términos de las palabras. Pragmaticamente, términos y palabras se distinguen 
i) por sus usuários; ii) por las situaciones en que se utilizan; iii) por la temática que 
vehiculan, y iv) por el tipo de discurso en que suelen aparecer." 

Também Castillo (1998:99) defende esta ideia de que a diferenciação entre 

termo e palavra é pragmática: 

Parece ser que existe consenso en la idea de que la diferenciación entre el término 
y el no término es pragmática, puesto que los términos se forman dei mismo modo que el 
resto de los elementos léxicos de la lengua: Siguen los tipos de estrutura que el sistema 
permite, emplean los mismos recursos de formación de palabras, y se someten a las 
mismas reglas de combinación y a sus restricciones. Son, en fin, tan signos linguísticos 
como cualquier otro. 
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A vertente linguística do termo e a sua análise e comportamento, do ponto 
de vista linguístico no discurso (texto), parecem estar a ganhar terreno, em detrimen
to apenas da análise do termo, como expressão de um conceito, dado que os termos 
são usados em discurso e, como tal, não são unidades independentes. Os terminólo
gos tradicionais estudam os termos isoladamente do texto, ignorando o contexto. A 
tendência actual parece ser a de ter em atenção a utilização real dos termos em 
comunicação especializada (Pearson 1998:2). Kocourek (1991:72-73) falado con
fronto dessas duas vertentes: 

Dès le début des études terminologiques modernes, on témoigne une confrontation 
toujours renouvelée entre - d'une part - l'étude des termes basée sur l'analyse des notions 
et de leur système, et - d'autre part - l'étude des termes fondée sur l'observation et 
l'analyse de leurs occurences dans les textes. (...) Les textes contiennent une richesse de 
mots-lexèmes capables de collocation avec le terme dont il s'agit. Les collocations repérées 
complètent d'une manière nouvelle et utile notre connaissance du terme, et montrent 
souvent l'insuffisance de la position terminologique et lexicographique qui suppose que 
- puisque le terme est un invariant sémantique - son contexte est sans intérêt. 

Guyon (1993:188-189) defende a ideia do termo, também como elemento 
de informação conceptual: 

Les termes employés dans un texte scientifique ou technique sont en quelque 
sorte les briques conceptuelles avec lesquelles on construit une information. La 
compréhension ou le décodage de l'information nécessite au moins de connaître les 
éléments de base que sont les termes. A l'aide de la syntaxe on pourra établir les relations 
entre eux. (...) Chaque terme est un élément unitaire, indécomposable qui, en se combinant 
avec d'autres selon les axiomes et les régies de la syntaxe, va permettre de construire une 
information, c'est-à-dire, un sens. 

As teorias terminológicas actuais rejeitam a visão demasiado prescritiva da 
terminologia clássica, considerando que um termo poderá ter várias representações 
linguísticas e tentam inseri-lo num contexto linguístico, estudá-lo através das suas 
utilizações em discurso, aceitando, desta maneira, a polissemia, a homonímia e a 
sinonímia nas línguas de especialidade. Daí o recurso a 'corpora' para estudo dos 
termos nas suas utilizações reais. Esta vertente actual não implica o abandono da 
vertente cognitiva, mas antes que esta é complementada pela análise textual. 
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2.3 - O Conceito em Terminologia 

Jede Terminologiearbeit geht von den Begriffen aus. Sie zielt auf scharfe 
Abgrenzung zwischen den Begriffen. (Wuster 1991:1) 

Foi Wuster o primeiro teórico a reflectir e a apresentar um modelo de traba
lho terminográfico com uma base conceptual, tornando-se, assim, o pai da termino
logia tradicional. De acordo com Wuster (1991:1/8), o conceito deverá ser tido em 
conta isoladamente do termo. Os conceitos existem independentemente dos termos e 
de qualquer língua: 

Das Reich der Begriffe wird in der Terminologie ais unabhãngig vom Reich der 
Benennungen (=Termini) angesehen. (...) Ein Begriff - von "Individualbegriffen" werde 
hier angesehen - ist das Gemeinsame, das Menschen an einer Mehrheit von Gegenstanden 
feststellen und ais Mittel des Gedanklichen Ordnens ("Begreifens") und darum auch zur 
Verstãndigung verwenden. Der Begriff ist somit ein Denkelement [itálico do autor]. 

A definição normalizada de conceito apresentada na norma ISO/DIS 1087-
1.2 (1999:6) tem sofrido evolução, chegando à actual, que lhe modificou o carácter 
demasiado mentalista já patente na definição de Wuster (no parecer, por exemplo, de 
Alan Rey (1995:33) e outros teóricos): 

3.2.1 concept 
Unit of knowledge created by a unique combination of characteristics (3.2.4) 
NOTE Concepts are not necessarily bound to particular languages. They are, 

however, often influenced by the social and cultural background leading to different 
categorizations [negrito do autor]. 

O conceito, a unidade de conhecimento fundamental em qualquer metodo
logia de trabalho terminográfico, é uma unidade do plano do conteúdo, constituída 
por um conjunto sistemático de características distintas, sendo estas características, 
as propriedades que o descrevem. A principal evolução é a de que, já não se encara 
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um conceito como uma unidade de pensamento, mas de conhecimento, e além disso, 
com o objectivo de estruturar um domínio: 

A theory of concepts for terminology in essence only has to provide an adequate 
explanation for cognitive motivations in term formation and to provide the basis for 
structuring vocabularies in a more effective way than is offered by alphabetical ordering. 
(Sager 1990:21) 

Como Sager refere na citação acima, para a terminologia, o conceito tem 
como objectivo primordial a estruturação de um domínio do saber. Esta categoriza
ção servirá para facilitar a comunicação de informação. Além disso, o conceito deve
rá estar inserido num sistema de conceitos, fazendo parte de um conjunto estrutura
do de noções, dentro do qual adquire o seu valor. Por esta razão um conceito só tem 
existência dentro de um campo conceptual. Este campo conceptual constitui a base 
de uma determinada disciplina. Uma área pode ser estruturada de diferentes formas, 
reflectindo uma determinada visão da realidade. Meyer, Eck e Skuce (1997:104-5) 
consideram que a representação do sistema de conceitos é extremamente útil para 
todos os que pretendem adquirir conhecimento sobre uma determinada área: 

In effect, such a representation can be seen as a conceptual "map" of the subject 
field, and such conceptual maps have been found to be very useful by educational 
psychologists studying ways in which expert knowledge can be transmitted to non-experts 
[aspas duplas do autor]. 

O estabelecimento de sistemas de conceitos é feito depois da identificação 
de um número de conceitos, tentando-se em seguida descobrir qual a sua posição no 
sistema. Esta distribuição é feita através da identificação das relações existentes en
tre os conceitos (hierárquicas e não hierárquicas) e, também, através da identificação 
dos principais atributos dos conceitos. 

No entanto, o processo de descoberta e de representação das estruturas 
conceptuais que estão por detrás dos termos de um domínio, não é tão simples ou linear 
como a teoria pode fazer crer, sendo contudo fundamental para o conhecimento de um 
domínio. Sobre as dificuldades da análise conceptual Rey (1995:145) afirma: 

Conceptual analysis is not always possible. Only homogenous fields corresponding 
to a theoretical subject or an invariable application, such as theoretical scientific 
terminology, certain terminologies of applied sciences, and systematic nomenclatures, as 
well as small units inside a complex practical field, can be so analysed. A conceptual 
model has to be constructed in order to determine how the terminology relates to it. Every 
practitioner knows that such a method is highly artificial. Nevertheless, the German and 
Russian schools of terminology which dominate the theoretical attitudes to terminology 
in the international organisations prefer this conceptual approach - a theoretical 
irreproachable position, which, however, underestimates the difficulties involved. 
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Esta opinião é partilhada por outros autores mais recentes (nomeadamente 
vários terminólogos no Canadá- Gambier, Cole e Boulanger), que têm vindo a ques
tionar a possibilidade de estruturação conceptual rígida de um sistema, tal como esta 
é definida pela terminologia tradicional. Cole (1991:19) escreve: 

It is incumbent upon the theory of terminology to recognize the actual natures of 
various fields and attempt to provide a coherent account of them, rather than suggesting 
that modifications be made to them in order that they may conform to an essentially 
extraneous standard. The purpose of theoretical terminology is to elicit those principles 
which lie concealed in the data produced by descriptive terminology; it is not part of its 
task to call for the restructuring of reality merely to accommodate its current methodological 
and philosophical presuppositions. 

Meyer e Mackintosh (1996:1) são da opinião que a análise conceptual é, ao 
mesmo tempo, a base e o calcanhar de Aquiles da terminografia, julgando também 
que tal processo nunca se tornará numa ciência exacta, mas que é essencial para 
futuros desenvolvimentos, tais como as bases terminológicas de conhecimento 
(1996:2). 

Várias reflexões recentes têm questionado o conceito como ponto de parti
da do trabalho terminológico, defendendo que o ponto de partida deverá ser o texto 
e do texto se chegará ao termo (Bourigault 1999:31): 

On va du texte vers le terme. Les bases théoriques dela terminologie doivent être 
ancrées dans une lingustique textuel. (...) Les termes ne sont pas des «unités de 
connaissances» qui viendraient «habiter la langue». La tâche d'analyse terminologique 
n'est donc pas un exercise de redécouverte d'un système notionnel préexistant qui 
caractériserait le domaine. Les notions n'ont pas d'antériorité ou de priorité sur les mots: 
la terminologisation est un processus parallèle à l'élaboration conceptuelle [aspas duplas 
do autor]. 
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2.4 - A Definição Terminológica 

O termo definir significa "Determinar a extensão ou os limites de. Enunciar 
os atributos e qualidades de uma coisa, por forma que esta não se confunda com 
outra. (...) Explicar a significação de, (...) fixar, (...) tornar conhecido". Em termos 
lógicos a definição é "a explicação da natureza de uma coisa pela enunciação dos 
seus principais atributos. Faz-se pelo género próximo, isto é, classificando o objecto 
num género conhecido, e pela diferença específica, isto é, distinguindo o objecto dos 
outros pertencentes ao mesmo género" (Lello Universal 1997:704) 

A definição acima, além de explicar o sentido genérico do termo, apresenta 
também o sentido de definição lógica, sentido este que será relevante para a análise 
da definição terminológica. 

Por razões de simplificação, iremos dividir as definições em lexicográficas, 
enciclopédicas e terminológicas, tentando estabelecer as principais diferenças entre 
as três e concentrando-nos, sobretudo, na questão da definição terminológica. Ou
tras divisões e subdivisões são possíveis (cf. Otman 1996:17-19, Pearson 1998:89-
104), além de que, nem todos os teóricos concordam com esta divisão (Bessé 
(1997:64)), mas pretendemos apenas fazer uma breve análise dos aspectos mais im
portantes sobre a definição em terminologia, aspectos estes que serão relevantes 
para o trabalho prático desenvolvido. 

Nos dicionários designados gerais as definições não são utilizadas para to
das as entradas. Dada a natureza polissémica de muitas palavras, e a existência de 
sobreposições de sentido, o que normalmente encontramos é uma listagem de sinóni
mos, ou uma explicação do sentido, por vezes acompanhada (e esta tendência tem 
vindo a aumentar com os métodos lexicográficos, baseados em 'corpora') de exem
plos concretos de utilização. 

Quanto à definição enciclopédica, esta tanto poderá ser formulada como a 
definição lexicográfica, como se aproximar da definição terminológica, no sentido 
em que delimita um conceito num sistema de conceitos. Otman ( 1996:17) estabelece 
a seguinte comparação entre a definição lexicográfica e a definição enciclopédica: 
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La définition encyclopédique vise à une description aussi complète que possible 
des referents, alors que la définition linguistique ou lexicographique se limitera à la 
mention des sèmes nécessaires et suffisants pour identifier et opposer des mots. De plus, 
la lexicologie privilégie l'usage à la description du concept. 

A definição terminológica é a ligação entre o conceito e o termo, uma 
operação que consiste em determinar o conjunto de características que fazem parte 
de um conceito. Rey (1995:40-1) defende que a definição e a descrição são de gran
de importância para a terminologia: 

Definition and description are probably the core issues of terminology. The inherent 
ambiguity of definitions, i.e. being both logical operations and linguistic activities, reveals 
a basic question: when are we no longer speaking of natural language and discourse and 
when can we claim to speak of things and their epistemological organisation through 
functional schemata of concepts (or notions)? The words 'definition' and 'term' are linked 
by a common feature: by their original meaning they indicate the fixation of a limit, and 
end (de-fin-e) and its result (term). At the conceptual level, for a word to be called 'term', 
it must be distinguishable from all others as an item in a group, i.e. in a terminology. The 
only means of expressing this system of reciprocal differences is the operation called 
definition [aspas simples do autor]. 

Béjoint (1997:19) defende a mesma ideia, afirmando que o termo só o é na 
medida em que pode ser definido e que a definição terminológica (ao contrário da 
definição lexicográfica) não tem sido suficientemente estudada. Faz ainda a seguinte 
comparação entre definição lexicográfica e terminológica (1997:23-24): 

Dans un dictionnaire de langue générale, les mots utilisés dans les définitions, 
quels qu'ils soient, sont eux-mêmes l'objet d'un article du même dictionnaire. On dit que 
le dictionnaire est "fermé". Dans un recuil terminologique, il n'en va pas de même: les 
mots choisis ne sont pas tous traités dans le même recuil. (...) La circularité observée 
dans les dictionnaires de langue générale ne se retrouve donc pas dans les recueils 
terminologiques: ils sont "ouverts" [aspas duplas do autor]. 

A definição e a descrição complementam-se. A descrição funcional do con
ceito (Béjoint 1997:23) fornece ao utilizador elementos que podem ser úteis. Além 
disso a ilustração é em muitos casos um excelente complemento, senão substituto da 
definição, no caso dos utilizadores não especializados num domínio. 

De acordo com a terminologia clássica, a formulação de definições (que alguns 
teóricos defendem estar a cargo do terminógrafo e outros do especialista) deve obedecer 
a uma série de princípios, princípios esses que são descritos na norma ISO 704 (1987:5-
8): a definição deverá delimitar e reflectir a posição de um determinado conceito num 
sistema, incluir apenas as características essenciais (intrínsecas e extrínsecas) do conceito 
e corresponder à extensão do conceito a definir, mencionando-se também que as ilustra
ções poderão ser utilizadas para clarificar e tornar mais precisa uma definição. 
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A nova vertente de estudos dos termos, ligada à linguística textual, vem 
questionar vários dos princípios da terminologia tradicional, nomeadamente o facto 
de se afirmar que o termo é definido pela posição do conceito no sistema de concei
tos, reconsiderando também o estatuto da definição, que deixa de ser o resultado de 
um procedimento lógico, metalinguístico. A definição deverá ser coerente com o 
sentido contextual e pertinente com a sua aplicação (Bourigault 1999:31). 
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Capítulo 3 
TERMINOGRAFIA 



3.1 - Definição de Objectivos, de Princípios e de Características 

Um projecto terminográfico deverá ser precedido de um estudo de viabili
dade, estudo esse que deverá analisar as necessidades do mercado, os utilizadores e 
a dimensão do projecto, tendo em conta os meios disponíveis. Poder-se-á, então, 
proceder às etapas do projecto terminográfico, que poderão ser esquematizadas da 
seguinte maneira: 

Definição de objectivos, de princípios e de características, tais como agentes, 
domínio, número de línguas de trabalho, dimensão, ferramentas (hardware e 
software), trabalho descritivo ou normativo, público alvo e produto final. 

Elaboração do caderno de encargos e cronograma das etapas - a elabo
ração do caderno de encargos é um ponto que não se aplica ao ensaio de
senvolvido para esta dissertação, mas de extrema importância para projec
tos encomendados por empresas ou instituições. 

Definição da metodologia de trabalho - delimitação do domínio, fontes, selec
ção e constituição do corpus, estruturação do domínio, selecção e recolha de 
termos, tratamento informático dos dados: a ficha terminológica. 

Política de manutenção e ampliação da base 

3.1.1 - OBJECTIVOS E PRINCÍPIOS DO TRABALHO TERMINOGRÁFICO 

La terminologie lutte contre l'analphabétisme. On peut être analphabète en plusieurs 
langues ; on ne peut s'empêcher de l'être en une quantité de domaines. Comment combler 
cette lacune ? (Eisele e Le Meur 1999:1) 

Nesta curta citação, encontramos o objectivo principal da terminografia: o 
preenchimento de lacunas de conhecimento em determinadas áreas, a transmissão 
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desses conhecimentos de forma organizada, sistemática e em várias línguas, servindo 
um número considerável de utilizadores, tais como profissionais ligados às ciências 
da linguagem, assim como especialistas de todos os domínios técnicos e científicos. 

Os objectivos específicos dos trabalhos terminográficos variam de institui
ção para instituição e dependem, também em parte, do público a que se dirigem. Há os 
projectos mais direccionados para tradutores (como, por exemplo, o Eurodicautom), há 
os objectivos de difusão de uma língua, objectivos esses que são sócio-políticos (a termi-
nografia no Canadá, nomeadamente o "Office de la Langue Française") e há ainda a 
Comissão 37 da ISO (International Organization for Standardization), com o objectivo 
de normalização internacional. Quer concordemos ou não, por força de todas as novas 
tecnologias ligadas à comunicação, o mundo transformou-se numa aldeia global, al
deia esta que tem como língua franca a língua inglesa. Castillo (1998:119) defende 
os trabalhos terminográficos com o objectivo de defesa de uma língua: 

Ante esta realidad el trabajo terminográfico adquiere una nueva dimension. Para 
que las lenguas como el espanol y el português puedan oponerse con cierta posibilidad de 
êxito a la presión que sobre ellas se ejerce, uno de los principales requerimientos es la 
creación de obras que describan su tecnoléxico y que sirvan de modelo de como se puede 
crear unidades nuevas a partir de sus propios recursos. 

Há ainda o facto de a terminografia poder funcionar como vector de infor
mação de conhecimentos especializados e até observatório das actividades de um 
sector. A este respeito Guyon (1993:188) escreve: 

L'information spécialisée est concernée par la terminologie-corpus à deux titres. 
En premier lieu, la terminologie permet de véhiculer de l'information spécialisée, c'est 
un vecteur. Il existe un second aspect, souvent moins bien identifié, qui est que, en tant 
que sous-ensemble lexical, un corpus terminologique donné reflète les préoccupations de 
celui qui l'utilise. C'est donc une source d'information à exploiter, un point d'observation 
et de surveillance des activités d'un secteur. En troisième lieu, un corpus terminologique 
peut être vu comme élément d'information en soi. C'est alors un produit intellectuel 
susceptible de circuler, d'être diffusé, commercialisé, etc. comme toute autre donnée 
informationnelle. 

Para além do trabalho dirigido a um público não especializado, nomeada
mente tradutores, e da utilização por especialistas, uma outra vertente tem estado a 
ser desenvolvida, que é a utilização como ferramenta de trabalho, num ambiente 
educativo, tal como Riggs, Mãlkiã e Budin (1997:184-185) descrevem: 

The descriptive approach has a learning orientation and thus pursues an educational 
goal. Consequently, we think of descriptive terminology management as learning-oriented, 
or perhaps as "heuristic". By transmitting information about concepts and terms used in 
a subject field, its intention is to help scholars find better conceptual tools to work with 
and to avoid the use of confusing terms to designate the concepts they have in their minds 
[aspas duplas do autor]. 
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A terminografia é uma actividade prática que abrange as operações de reco
lha, sistematização, validação e apresentação dos termos de um determinado domí
nio ou actividade humana. O facto de ser sobretudo uma actividade prática, não 
significa, porém, que não disponha de uma metodologia e de princípios estruturados 
de trabalho. Vários princípios de terminologia servem de base ao trabalho terminoló
gico. Cabré (1993:266) descreve-os da seguinte forma: 

(...) o trabajo terminográfico debe respetar adernas otros princípios que le impone 
la teoria sobre los términos, entre ellos los siguientes: 

- la consideración de los términos como unidades indisociables de doble vertiente: 
la forma y el contenido; 

- la tendência a mantener una relación unívoca entre la forma y le contenido de 
un término; 

- la necesaria ubicación de um término en un campo conceptual determinado, sin 
referencia ai cual no tendría un valor específico; 

- la relación includible de cada concepto con los demás conceptos con los que 
constituye un campo específico; 

- el conjunto de posibilidades estructurales que poseen la denominaciones. 

Todos os trabalhos terminográficos deverão ser pensados e organizados, de 
forma sistemática e com base em todos os princípios de terminologia mencionados 
acima. Rousseau (1998:125) estabelece vários princípios de caracterização e organi
zação, introduzindo o conceito "projet terminologique", para designar este tipo de 
trabalhos: 

Qu'il s'agisse de l'établissement d'une banque de terminologie ou de l'élaboration 
d'un dictionnaire terminologique, il est intéressant d'introduire en terminologie la notion 
de «projet» avec tout ce qui caractérise un projet: l'énoncé des objectifs poursuivis, les 
caractéristiques du ou des produits, l'identification des destinataires, la description de 
l'organisation des travaux, la liste des étapes de réalisation, la description des tâches à 
accomplir, le calendrier de réalisation, l'analyse de la rétroaction, la méthode d'évaluation, 
etc. L'utilisation en terminologie des concepts et des méthodes de la gestion de projets 
permet d'obtenir des produits qui répondent aux attentes et aux normes de qualité tout en 
travaillant plus efficacement et de manière plus économique. C'est la raison pour laquelle 
le Comité technique 37 de l'ISO (Terminologie: principes et méthodes) prépare 
actuellement un document normatif intitulé provisoirement Terminology Project 
Management [itálico do autor]. 

Este conceito de projecto ligado ao trabalho terminográfico é na realidade im
portante, uma vez que este tipo de trabalho envolve custos elevados, prazos alargados e 
especialistas qualificados em várias áreas. Um planeamento e uma gestão adequados irão 
evitar duplicações, derrapagens de custos e desperdícios, contribuindo para a qualidade 
final do produto e para a reputação da organização ou instituição envolvida. 
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De lembrar também a importância das normas ISO, dado que estabelecem 
os princípios de terminologia e os métodos do trabalho terminográfico, cuja consulta 
é indispensável. Para além de servirem como orientação de trabalho, estas normas 
pretendem uniformizar os princípios, métodos e formatos das bases de dados, o que 
permitirá o intercâmbio de dados entre bases terminológicas. As principais são: 

- ISO 704:1987 Principles and methods of terminology 

- ISO 10241:1992 International Terminobgy Standards -preparation and layout 

- ISO/TR 12168: 1994. Computational Aids in Terminolog; Creation and 
Use of Terminological Databases and Text Corpora. 

- ISO 860:1996 (E) Terminology Work - International Harmonization of 
concepts and terms 

- PN/ISO 6156:1998 Magnetic tape exchange format for terminological/ 
lexicographical records (MATER) 

- ISO/DIS 1087-1.2:1999. Terminology Work; Vocabulary Part I : Theory 
and Application 

3.1.2 - CARACTERÍSTICAS DE UM PROJECTO TERMINOGRÁFICO 

3.1.2.1 - Os Agentes do Projecto 

Os projectos de trabalho terminográfico são projectos multidisciplinares e, 
por isso, envolvem profissionais no mínimo de três áreas: terminógrafos (que poderão 
ser profissionais especializados em linguística ou profissionais ligados à tradução), espe
cialistas da área em que se decidiu trabalhar e, naturalmente, profissionais ligados à infor
mática, sobretudo se se tratar de sistemas complexos para difusão na Internet. 

Cabré (1998:169) defende que os agentes de um projecto terminográfico de 
qualidade deverão possuir várias competências: competência cognitiva (conhecimento 
da área especializada), competência linguística (conhecimento da(s) língua(s) de tra
balho), competência sócio-profissional (sobre as características que deve ter um tra
balho terminográfico e os seus objectivos) e competência metodológica, para que 
seja possível levar a cabo um trabalho de forma ordenada e sistemática. 
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A participação do linguista/terminólogo e do especialista, assim como de 
alguém ligado à área da informática, são de facto essenciais para a validade dos 
dados linguísticos, para a naturalidade e ligação à área especializada e para a resolu
ção das questões mais complicadas relacionadas com hardware, software e coloca
ção na Internet. 

Também a norma ISO 10241 (1992:3) defende a necessidade de certos co
nhecimentos, afirmando que, caso o grupo de trabalho não possua conhecimentos 
dos princípios de terminologia e ou das línguas do projecto, deverá proceder à con
sulta dos respectivos especialistas dessas áreas. No entanto a proposta de Suonuuti 
(1997: 27) de organizar algumas sessões sobre os métodos de terminografia para 
todo o grupo de trabalho, faz muito mais sentido. 

3.1.2.2 - O Domínio 

O domínio sobre o qual incidirá a pesquisa terminográfica, depende da pro
cura de determinada empresa ou de uma análise dos produtos existentes no mercado 
e das necessidades de determinado grupo profissional. 

No caso da língua portuguesa, há uma grande necessidade de elaboração de 
vocabulários de várias áreas técnicas e científicas, dada a predominância da língua 
inglesa (resultante do avanço tecnológico e consequente importação de tecnologias 
e de conceitos). A semelhança dos esforços que têm sido desenvolvidos pela defesa 
da língua francesa em vários países francófonos, a língua portuguesa só teria a bene
ficiar com o trabalho terminográfico. 

Sobre esta questão Gomes (1998:15), directora da União Latina, refere na 
abertura dos Cursos da Arrábida: 

A União Latina considera a língua como um factor essencial de definição das 
identidades e considera preocupante a possibilidade de as línguas latinas serem relegadas 
e encaradas como menos aptas a expressar os desafios, em particular os de cultura tecno
lógica. As línguas são entes vivos que evoluem e se adaptam ou entram em decadência, 
podendo mesmo desaparecer quando não respondem à realidade política, intelectual e 
tecnológica da sociedade. 

Estes trabalhos, de grande dimensão e abrangendo muitos domínios, te
riam também uma forte vertente de cunhagem de novos termos técnicos e cientí
ficos, porque nem sempre dispomos dos conceitos para as novas tecnologias e 
desenvolvimentos. 
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3.1.2.3 - O Número de Línguas 

Quanto ao número de línguas, um projecto poderá ser unilingue, bilingue ou 
multilingue, dependendo obviamente da dimensão do projecto, dos utilizadores e 
dos meios financeiros e humanos de que se dispõe. Caso o projecto seja bilingue ou 
multilingue, deverá ainda ser decidido se haverá reversibilidade de fichas terminoló
gicas, ou seja, se para cada língua será possível fazer a consulta por conceito/termo. 
Muitos especialistas em terminologia/terminografia (Cabré 1993:338) são de opi
nião que o trabalho plurilingue, mais não é do que a repetição de vários trabalhos 
unilingues, uma vez que, para cada língua, se deverá desenvolver as mesmas etapas 
de trabalho. Otman (1996:25) é de opinião que os trabalhos terminológicos devem 
ter uma base unilingue, uma vez que, muito frequentemente, não há equivalência de 
conceitos, dadas as diferentes visões, culturas e tecnologias: 

Que chaque langue fasse de son propre découpage de la réalité, et que ce découpage 
ne correspond pas à des caractéristiques extralinguistiques de la réalité est une évidence. 
(...) L'une des conséquences rarement tirée de cette évidence est la contradiction qui en 
résulte de vouloir constituer de bases de données terminologiques multilingues. Si, à 
chaque étiquette d'un graphe ou d'un réseau, on peut joindre une étiquette en n langues, 
la structure du réseau, quant à elle, n'est pas automatiquement transférable et le 
monolinguisme s'impose comme point de départ de la conception d'une base de données 
terminologiques structuré. 

Para além desta questão, a norma ISO 10241 (1992:3) refere ainda que a 
escolha das línguas de trabalho dependerá também da possibilidade de obtenção de 
documentação credível nessas mesmas línguas e ainda da possibilidade de coopera
ção de especialistas nativos de cada língua, que prestarão colaboração na formulação 
de definições, exemplos, notas e comentários. 

3.1.2.4 - A Dimensão 

Uma pesquisa terminográfica poderá ser pontual, ou seja uma activida
de que se refere a um só termo ou pequeno conjunto de termos, (Cabré (1993:345-
-349) apresenta mesmo uma metodologia de trabalho para os trabalhos pontu
ais), ou sistemática, que se propõe abranger todos os termos de um domínio ou 
sub-domínio. Gouadec (1993:50) define o trabalho pontual como "la termi-
nographie d'urgence", de execução imediata, normalmente conduzida por tradu
tores ou redactores e, ao contrário de Cabré, mostra-se muito crítico em relação 
a este tipo de trabalho: 
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L'option terminographique à court terme est une terminographie de terrain pour 
le terrain, à délai extrêmement raccourci [délai moyen d'une demi-jounée pour 55% des 
profissionnels, ramené à 2 heures pour 45% de ces mêmes profissionels], à diffusion 
instantanée [diffusion orale ou par voie de traitement de texte], à finalité "courte" 
[comportant exclusivement les quelques renseignements vitaux pour l'utilisateur], à base 
de sources vives [personnes contactées directement ou par téléphone ou télécopie]. Le 
produit est une terminologie sans retour et, pourrait-on dire, à fonds perdu [aspas duplas 
do autor]. 

Mesmo compreendendo este ponto de vista e o "desperdício" em que pode
rá tornar-se um trabalho conduzido de forma não sistemática, qualquer tradutor se 
vê obrigado a este tipo de pesquisa e de trabalho, devido a condicionantes temporais 
e financeiras. Por esta razão, mesmo para uma pesquisa pontual deve existir uma 
metodologia a seguir, como, por exemplo, a que Cabré (1993:345-349) descreve. 
Além disso, estas situações servem para realçar a necessidade de criação de bases de 
dados, com base em trabalho sistemático, que podem tornar-se instrumentos valio
sos para o trabalho do tradutor. 

O número de termos de uma recolha terminográfica sistemática, não está 
estabelecido internacionalmente, mas a título indicativo, por exemplo, Cabré 
( 1993:290) refere 60 termos. O Professor Herbert Eisele, numa conversa aquando da 
sua deslocação à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Maio deste ano, 
referiu que cerca de 80 termos abrangeriam um sub-domínio. A semelhança da nor
ma ISO 10241 (1992:3), Suonuuti (1997:28) refere que, a partir de 200 termos, um 
projecto deveria ser subdividido em sub-projectos, evitando-se assim incoerências e 
omissões. Outros factores têm também influência na dimensão do projecto, tais como 
os recursos humanos e financeiros disponíveis. 

3.1.2.5 - Trabalho Descritivo ou Normativo 

Há também uma outra diferenciação que é necessário fazer, aquando da 
caracterização do trabalho terminográfico - o facto de ser descritivo ou normativo. 
Um trabalho descritivo consiste na procura e na descrição dos termos, efectivamente 
usados pelos especialistas, nas situações de comunicação profissional. O seu objecti
vo é descrito pela seguinte forma por Wright (1997:18): 

The objective of descriptive terminology management is to document all terms 
used to designate the concepts treated in a single discipline (...). 

Os projectos de trabalho terminográfico normativo têm objectivos bem di
ferentes: definir claramente a utilização de termos para uma determinada área e criar 
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termos normalizados, orientando assim os falantes, de um determinado grupo profis
sional, quanto à correcção dos termos e conceitos utilizados. Estes projectos estão 
ligados a organismos de normalização (comissões ISO e outras instituições ligadas à 
normalização), cujo objectivo é facilitar a comunicação especializada do ponto de 
vista científico, profissional e comercial, garantindo o intercâmbio de ideias, de servi
ços e de produtos. 

As novas orientações metodológicas, com base na linguística textual e na aná
lise dos termos tendo em conta o seu funcionamento em discurso, vêm também por em 
causa os trabalhos normativos 'a priori'. A este respeito Bourigault (1999:32) escreve: 

L'approche textuelle est descriptive (on analyse le fonctionnement d'unités lexicales 
en corpus) et non plus normative: les enjeux de la planification linguistique, si légitimes 
soient-ils, sont dissociés du travail terminologique proprement dit. L'objectif premier de 
la terminologie classique était la normalisation des langages techniques via la fixation a 
priori de la signification des mots. Les textes réels qui prolifèrent et circulent en tous 
sens, bousculant les frontières de domaines, remettent en cause ce projet de mise en ordre 
des termes a priori. Un tel programme de régulation prescriptive est contredit par le 
caractère fondamentalement ouvert des textes et de leurs signes. Le constat de la plasticité 
du donné linguistique conduit à refonder une «bonne pratique terminologique» sur le 
descriptif [itálico e aspas duplas do autor]. 

3.1.2.6- O Público Alvo 

A definição do público alvo é, de acordo com a norma ISO 10241 (1992: 2), 
essencial para a determinação de várias características, tais como, a delimitação do 
domínio, o número e o tipo de conceitos a incluir, a escolha das línguas de trabalho, 
a formulação de definições, o número de sinónimos e o tipo de exemplos. 

Cabré (1993:293) sublinha a importância da definição do público alvo para 
a estruturação da base de dados: 

Hay que destacar, en segundo lugar, que todo trabajo terminológico sobre un tema 
determinado debe tener en cuenta el público ai que se dirige. El conjunto de los términos 
de una disciplina especializada son los mismos sea cual sea el trabajo terminológico; 
pêro la selección precisa de los términos, el corpus que debe priorizarse como fuente de 
vaciado, la forma de presentación de los datos, e incluso el tipo de obra que ha de editarse 
son diferentes en función de las características de cada situación y de sus destinatários. 
Un público poço especializado solicita un tipo de trabajo ágil, de lectura y consulta faciles; 
por el contrario, un público muy especializado rechazaría un trabajo con información 
excesivamente básica o demasiado redundante. 

Sager (1990:196-197) divide os utilizadores em seis grupos homogéneos, 
defendendo que as bases de dados terminológicos são utilizadas por diferentes gru-
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pos de utilizadores e que a mesma base de dados deverá ser capaz de dar resposta às 
solicitações dos diferentes grupos: 

Terminology databases, like dictionaries, attract users with different levels of subject 
specialisation. Whereas a scientist will expect a very precise definition of a concept, a 
translator may prefer a less technical definition and an undergraduate student may be 
looking for a definition more akin to an encyclopaedia entry. A term bank, if stored in a 
formal and structured enough manner, should be capable of tailoring output to different 
levels of technical ability on the part of users as defined in their output profiles. 

A forma de dar uma resposta personalizada para cada grupo, seria preparar 
diferentes formatos de recolha de informação. Parece-nos, no entanto, demasiado 
complexo construir uma base de dados, com todas as características necessárias para 
responder satisfatoriamente a todos os grupos. Além disso, uma base deste género 
seria uma estrutura com grandes exigências de hardware e software, muito pesada e 
de difícil manutenção. 

Para além de todas estas questões, há que ter em conta também o número de 
potenciais utilizadores de uma base de dados, que irá justificar, ou não, o investimen
to em hardware, software e em recursos humanos. 

3.1.2.7 - As Ferramentas: Hardware e Software 

O desenvolvimento da informática revolucionou todas as áreas de estudo e 
de trabalho, tendo contribuído também para a criação de varias ferramentas, que se 
tornaram indispensáveis para o trabalho terminográfico. Existe no mercado um nú
mero, cada vez maior e diversificado, de programas e de ferramentas, permitindo 
criar bases de dados com custos controlados. A generalização da utilização das tec
nologias da informação e da comunicação causaram mutações profundas na organiza
ção e instrumentalização do trabalho terminográfico. Várias etapas estão informatizadas 
(com excepção talvez da recolha e extracção de termos), desde a fase do tratamento até 
à fase da difusão, permitindo inclusivamente o trabalho à distância, a actualização perma
nente e a interacção com os utilizadores. O posto de trabalho do terminólogo é constitu
ído por várias ferramentas, que permitem a adaptação do posto às diferentes situações de 
trabalho, mas que também colocam problemas de integração dos sistemas utilizados 
e da adaptação ao novo ambiente tecnológico (Rousseau 1999:4). 

As decisões quanto ao hardware e ao software a utilizar, dependerão de 
vários factores, tais como a dimensão e o número de utilizadores, assim como da 
difusão ou não na Internet. 
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Quanto ao hardware necessário para implementar um sistema de base de 
dados terminológica, poderá utilizar-se apenas um computador pessoal com boa ca
pacidade de armazenamento, se se tratar de um posto de trabalho individual de um 
tradutor ou de uma empresa, ou então um sistema "mainframe". É necessário tam
bém um "scanner" para digitalização dos textos do 'corpus'. 

São vários os programas necessários para este trabalho, nomeadamente o 
software para leitura óptica de documentos (que deverá ser de boa qualidade, caso se 
pretenda copiar imagens e texto em várias línguas), um programa, como por exemplo, o 
Wordsmith Tools™ é extremamente útil para listas de palavras, frequências, concordânci
as e fraseologia. Para este programa é necessário dispor do corpus em formato "txt". 

Quanto à base de dados em si, são várias as possibilidades de trabalho: 

• criar uma base de dados terminológica de raiz no Microsoft Access™ (pro
grama geral para bases de dados); 

• criar um sistema de fichas terminológicas num programa de processamen
to de texto; 

• utilizar um programa próprio para bases de dados terminológicas existente no 
mercado, tal como o Trados MultiTerm™, o Dejá-Vu™ Transit™ e outros. 

A maior parte dos programas específicos para bases de dados, dispo
níveis no mercado, são sistemas de gestão que, de acordo com as empresas que os 
comercializam, têm uma base conceptual. O seu objectivo é gerir, de maneira autó
noma, um certo número de fichas terminológicas. Estes sistemas permitem também a 
troca de dados e o trabalho em programas de tratamento de texto, sendo assim uma 
ferramenta de trabalho de grande utilidade para o tradutor. 

Estes programas colocam à disposição do terminógrafo/tradutor vá
rias estruturas possíveis de ficha terminológica pré-definidas (com exemplos), ou 
permitem que seja definida uma estrutura pelo utilizador. 

3.1.2.8-0 Produto Final 

O produto terminográfico final poderá ter várias formas, tais como o voca
bulário, o glossário ou o dicionário especializado, base de dados, e a respectiva difu
são: publicado em papel, suporte informático (CD-ROM) ou na Internet. Poderá 
ainda proceder-se à colocação da base de dados na Internet e à publicação, simultâ
nea ou posterior, em papel de toda ou de uma parte da base de dados. Tudo depende
rá também dos recursos disponíveis, do interesse do público (ou públicos) alvo. Im-
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portante é, isso sim, a divulgação e a partilha dos trabalhos terminográfícos. Os pro
jectos guardados na gaveta não beneficiam ninguém, a começar pelo seu autor. 

Cabral & Palma ( 1998:223) falam da importância da divulgação e da circu
lação deste tipo de produtos e informação: 

Não parece, por isso, descabido chamar mais uma vez a atenção para a importân
cia que representa para o desenvolvimento da terminologia e das actividades terminoló
gicas em Portugal proceder-se a uma divulgação sistemática dos trabalhos produzidos e 
promover um intercâmbio da informação terminológica, assim como dos conhecimentos 
terminológicos e das metodologias utilizadas. Em suma, para que a terminologia se de
senvolva de uma forma rápida e dê respostas concretas às necessidades sentidas na nossa 
sociedade, é importante e indispensável a difusão e compilação dos trabalhos que vão 
sendo produzidos. 
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3.2 - Caderno de Encargos e Cronograma 

A elaboração de um caderno de encargos é também um aspecto bastante 
complexo, sobretudo em Portugal, onde ainda não há uma tradição de elaboração 
deste tipo de projectos e, consequentemente, as referências na bibliografia de traba
lho em língua portuguesa (que infelizmente se limita a uma obra e alguns números de 
uma publicação da Associação de Terminologia Portuguesa) são nulas. No entanto, 
as referências em obras em línguas estrangeiras também são mínimas. Encontrámos 
apenas um artigo de Gouadec (1993:151-176) intitulado "Etablissement d'un Cahier 
des Charges pour la Terminologie", onde são apresentados vários modelos de fichas 
e de rubricas, que deverão fazer parte de um caderno de encargos, descrevendo todo 
o processo de trabalho. 

Deverá ainda proceder-se à elaboração de um cronograma das diferentes 
etapas do projecto, fazendo-se referência ao prazo de cada etapa, assim como à 
atribuição de cada etapa a um grupo de trabalho ou indivíduo. 
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3.3 - Metodologia 

Dado que o trabalho desenvolvido neste projecto é um trabalho de carácter descriti
vo, iremos debruçar-nos sobre os métodos aplicados a trabalhos terminográficos descritivos e 
não normativos. Sobre a metodologia deste tipo de trabalho Wright (1997:19) escreve: 

Methodologically speaking, terminology management for non-specialist writers is 
frequently descriptive in nature. Under ideal circumstances, this work can be conducted systema
tically, in which case the terminologist has the luxury of collecting representative works in a 
given subject field, compiling the appropriate term lists, developing concept systems, and 
establishing equivalent relations for two or more languages based on coherent research. 

Vários métodos de trabalho terminográfico tiveram origem nos trabalhos 
lexicográficos e as semelhanças aumentaram, com o desenvolvimento sem par da 
informática. A este respeito Sager (1990:136) sublinha: 

Automation reduces the methodological differences between terminological and 
lexicographical activities. In both fields information is now gathered from corpora of 
texts in machine-readable form, both accept the principle of a threefold separation of 
source material, database and separate user products, both can build up the content of 
their files in any order they want because the computer can take care of the ordering (...). 

Apesar das semelhanças e da interacção entre as duas disciplinas, há uma 
diferença essencial entre o método lexicográfico, que é semasiológico, e o termino
gráfico que é onomasiológico. Rondeau (1984:70) defende que, frequentemente, se 
utiliza uma combinação dos dois métodos: 

La démarche la plus courament employée est une démarche mixte dans laquelle 
les deux modes sont utilisés en succession. Au cours d'une première étape, le champ 
notionnel du domaine (ou sous-domaine) est exploré et découpé en structure hiérarchisée 
à laquelle on donne généralement le nom d'arbre du domaine. (...) On inscrit alors aux 
noeuds de l'arbre des dénominations plus ou moins génériques, selon le niveau auquel ils 
se situent. (...) Dans un second temps, le terminologue procède à la collecte des termes 
(...). Les termes ainsi recuellis sont alors étudiés quant aux notions qu'ils recouvrent 
[itálico do autor]. 
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Tem havido propostas de alteração desta metodologia de trabalho termino-
gráfico, nomeadamente a da socioterminologia, alterando o método onomasiológico. 
A socioterminologia (defendida por Assai (1992), Gambier (1991, 1992), Guespin 
(1992) e outros) e sobre a qual já nos debruçámos resumidamente no primeiro capí
tulo, propõe que se estude e se descreva os termos com base em textos, apresentan
do exemplos concretos de utilização, fraseologia, termos compostos e até contextos 
com definições para substituir as definições artificiais formuladas por terminólogos 
ou especialistas com base nos princípios da terminologia clássica (Assai et ai (1992)). 
Propostas semelhantes foram também apresentadas por Sager (1987), Schaetzen 
(1995), Pearson (1998), Bourigault (1999) e Temmerman (2000). 

Surge um novo conceito de bases de dados, designado em francês por "bases de 
connaissances terminologiques" (BCT), resultantes das novas necessidades dos utiliza
dores. Condamines (1995:35) descreve novas formas de apresentação dos dados: 

Les nouveaux besoins en terminologie demandent que soient définis de nouveaux 
modèles et de nouvelles méthodologies. Trois caractéristiques principales que devraient 
respecter ces nouveaux modèles de données sont présentées: distinction des données 
linguistiques et conceptuelles, mise en réseau des relations conceptuelles, renseignements précis 
sur l'usage. La meilleure façon d'obtenir des informations consiste à travailler sur des corpus. 

Conceição (1999:1) refere-se a este tipo de base de dados, sublinhando as 
implicações conceptuais, linguísticas e pragmáticas e a cooperação entre as ciências 
cognitivas e a terminologia para elaboração destas bases. Neste aspecto o contributo 
da terminologia/terminografia é importante para a Inteligência Artificial e para a on
tologia (cf. Terminologies Nouvelles n° 19, Dezembro 99). Muitos desenvolvimen
tos são ainda esperados em relação a estas novas orientações. 

3.3.1 - DELIMITAÇÃO DO DOMÍNIO 

O problema da categorização dos vários domínios, a incluir numa base de 
dados, assim como da delimitação de cada domínio, é cada vez mais de difícil resolu
ção, dada a interdisciplinaridade da maior parte das áreas de conhecimento. Sobre 
esta questão Bourion e Malrieu (1994:91) escrevem: 

Un domaine scientifique porte un nom qui le caractérise comme s ' il était assimilable 
à un territoire: en fait, ses "contours" ne sont pas clairement délimités et il constitue une 
topologie plus complexe qu'un ensemble de classes exclusives. (...) Le nom désignant le 
domaine ou le sous-domaine reflète une structure actancielle qui exprime la structure 
conceptuelle de l'activité du domaine. 

-54-



TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' Capítulo 3 -TERMINOGRAFIA 

Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

Esta classificação e delimitação facilita a transmissão de conhecimentos, na 
medida em que os organiza e estrutura. A sua importância, para uma base de dados, 
é discutida por Rousseau (1998:141): 

Le découpage et la structuration des domaines dans une banque de terminologie 
est d'une importance capitale pour l'analyse de la demande et pour la collecte de la 
rétroaction des usagers, pour l'organisation du travail et la planification des projets de 
développement terminologique, pour le traitement, le classement et l'indexation des 
données terminologiques, pour l'interrogation de la banque et, finalement, pour 
l'élaboration des différents produits ou sous-produits. 

A norma ISO 10241 (1992:2) refere a importância da delimitação do domínio: 

5.1.3 Subject delimitation 

5.1.3.1 A careful delimitation of the subject facilitates 

a) the collection, evaluation and use of documentation; 

b) the breakdown of the field into sub-fields; 

c) the distribution of work and its processing, especially when several groups are 
involved; 

d) the structuring of concepts in the preliminary stages; 

e) the coordination of activities with terminology groups working in related fields 
[negrito do autor]. 

Para este processo de delimitação do domínio (que é um processo idêntico 
ao adoptado para o estabelecimento de uma classificação numa biblioteca), a mesma 
norma (1992:2) sugere vários procedimentos: consulta de classificações gerais, tais 
como a Classificação Decimal Universal e outras; literatura específica do domínio, 
incluindo manuais, normas nacionais, catálogos e relatórios, vocabulários e 'thesauri'. 

A Classificação Decimal Universal é, provavelmente, o sistema de classifi
cação mais conhecido e utilizado para classificação de documentos bibliográficos e 
tem tido, também, uma grande influência nos sistemas de organização. De acordo 
com este sistema é atribuído um código numérico aos assuntos, sendo um sistema 
muito eficaz para organização de registos bibliográficos. Esta tentativa de ordenação 
da totalidade do conhecimento humano poderá ser muito útil, como ferramenta de 
auxílio na delimitação do domínio. 

Os 'thesauri', os vocabulários e as enciclopédias são também obras de con
sulta obrigatória, dado que constituem tentativas de organização do conhecimento. 

No entanto, como é necessário dividir um domínio em unidades menores e, 
como as classificações não representam os níveis de subdivisão necessários, ter-se-á 
que contar com a cooperação do especialista. 
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3.3.2 - FONTES 

O desenvolvimento caracterizado por uma importância, cada vez maior, do 
papel desempenhado por 'corpora' como matéria prima para a fonte de conhecimen
to, conduziu à sua utilização generalizada, nos projectos terminográficos. 

Há várias ferramentas e processos de trabalho essenciais para resolver as 
questões terminológicas. Rondeau (1984:59) divide os documentos terminológicos 
em orais e escritos. A estes acrescentaremos outros dois recursos: as fontes em su
porte informático e os recursos disponíveis na Internet. 

Por recursos orais, entende-se a consulta de especialistas de uma área e 
sobre este aspecto veja-se o subtítulo 3.3.6 - A cooperação do especialista. 

Os recursos escritos são vários: 
• dicionários gerais, unilingues, bilingues e multilingues. Cada vez mais os 

dicionários designados gerais possuem um determinado número de termos de deter
minadas áreas. O Pointer Report (1995:27) refere que a utilização dos dicionários 
designados gerais (tanto unilingues como bilingues) para o trabalho terminográfico é 
problemática, dado que estes dicionários não classificam as diferentes áreas de co
nhecimento, não fornecem informações de carácter pragmático, não têm regras quanto 
à utilização de definições e a qualidade dos termos incluídos é, por vezes, pobre; 

• dicionários técnicos - unilingues, bilingues e multilingues. Os dicionários 
bilingues e multilingues mais não são do que listagens de equivalências de termos, 
sem quaisquer definições ou exemplos de utilização e, por esta razão, nem sempre 
são fiáveis. Há, no entanto, um número cada vez maior de dicionários temáticos 
unilingues, com definições e estes são os mais adequados para a confirmação de 
equivalentes; 

• 'thesauri' - produtos resultantes das ciências da documentação e in
formação. São utilizados para a indexação de documentos e representam tentativas 
de organização dos vários domínios do saber, através de descritores. São de extrema 
utilidade aquando da estruturação do domínio em conceitos, conforme referimos no 
ponto 3.3.4; 

• textos representativos de uma área especializada - encontram-se em revis
tas e jornais da especialidade, teses, folhetos, catálogos e brochuras informativas, 
manuais de instruções e funcionamento, etc. Aqui encontramos exemplos dos termos 
em contexto, ou seja, a fraseologia de uma determinada área. É este tipo de fontes o 
mais utilizado para constituição do 'corpus' de trabalho; 

• normas nacionais e internacionais, que fornecem terminologia normaliza
da, sob a forma de glossários e de vocabulários com as respectivas definições; 
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• manuais técnicos e científicos, dissertações e periódicos. Nos manuais com 
carácter didáctico, é possível encontrar uma série de definições dos termos, assim 
como uma estruturação do domínio, sendo por isso muito úteis para um contacto 
inicial do terminógrafo com determinada área. São também de extrema utilidade 
como 'corpus' de trabalho, sobretudo, se os destinatários do produto final forem 
utilizadores não especializados. 

Quanto às fontes em suporte informático, este tipo de recursos têm sobretu
do duas vantagens; a primeira é a possibilidade de armazenamento de grandes quan
tidades de dados e a segunda a possibilidade de actualização frequente, o que é de 
extrema importância, dado o ritmo de progresso em todos os campos. Entre este tipo 
de fontes encontram-se: 

• vários dicionários e enciclopédias de qualidade em CD-ROM; 

• a Internet: os recursos disponíveis na Internet estão muito dispersos. Tal 
como em todos os outros domínios, não há um guia nem uma categorização e muito 
menos organização. Há apenas os bons e os maus sítios. No entanto vale a pena 
despender algum tempo, procurando o tipo de informação necessária e aí poderemos 
encontrar os glossários e dicionários unilingues, bilingues e multilingues, assim como 
enciclopédias. Nem todos são de qualidade, mas há sempre a possibilidade de encon
trar informações úteis. Quanto às bases de dados, talvez a mais conhecida seja a base 
de dados do Serviço de Tradução da Comunidade Europeia: o Eurodicautom. Esta 
base dispõe já de cerca de três milhões de termos técnicos e científicos e de mais de 
trezentas mil siglas, acrónimos e abreviaturas nas onze línguas da comunidade e tam
bém em latim. 

3.3.3 - SELECÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO 'CORPUS' DE TRABALHO 

Dans la catégorie des documents à contenu terminologique, l'un des problèmes 
les plus difficiles à résoudre, non seulement pour le terminologue chevronné, mais à plus 
forte raison pour le terminologue débutant, est celui d'évaluation des sources. La qualité 
des terminologies réunies en vocabulaires spécialisés est, en effet, liée à la qualité des 
documents desquels elles sont extraites. Or, la valeur de ces documents varie 
considérablement en fonction de facteurs comme la crédibilité de l'auteur, l'âge du 
document, le type de lecteur à qui il s'adresse, etc. Il n'existe aucun ensemble structuré 
de critères permettant d'évaluer la qualité linguistique de la documentation scientifique 
et technique, de sorte que traducteurs, terminologues, rédacteurs techniques et professeurs 
de Lsp doivent établir individuellement et de façon empirique les éléments sur lesquels 
ils fondent leurs jugements. (Rondeau 1984:52) 
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Neste parágrafo, Rondeau coloca as questões mais pertinentes quanto à 
selecção do 'corpus' de trabalho. Em primeiro lugar o facto de a qualidade do traba
lho depender, em grande parte, da qualidade do 'corpus' seleccionado e, em segundo 
lugar, as dificuldades de avaliação, dado não existirem parâmetros exactos. 

Contudo, há alguns parâmetros nos quais nos podemos e devemos basear 
ao fazer a selecção: a dimensão do corpus, o tipo de textos, a data dos documentos, 
a credibilidade do autor e os leitores aos quais se destina o texto. 

A norma ISO/TR 12168 (1994:14) faz as seguintes referências sobre corpora: 

20.1.3 Corpus size and structure 
The size and content of the text corpus have to be defined separately for each 

terminological project. In addition to the text itself, each corpus should include at least 
bibliographical information, classification of text types and subject fields 

Rousseau (1998:137-138) descreve os critérios de selecção do 'corpus', 
dividindo-os em critérios de representatividade e de homogeneidade (representativi
dade temática, representatividade do nível de tecnicidade, em função dos destinatári
os), critérios de actualidade (dado o progresso tecnológico e a evolução terminoló
gica, privilegiar a documentação na Internet ou suporte electrónico) e de fiabilidade 
(fiabilidade científica e técnica, e fiabilidade linguística). Rousseau refere ainda que 
estes critérios têm uma maior importância do que o critério de exaustividade. 

Também a norma ISO 10241 (1992:3) estabelece parâmetros de avaliação 
das fontes a utilizar: 

5.1.4.2 - Evaluation of sources 

All documentation shall be carefully evaluated. In evaluating a source, the following 
points shall be considered: 

a) The terminology may not be reliable because the documents are out of date. 
b) The author should be a recognized authority in the field. 
c) The terminology in the document should not reflect a particular school of thought. 
d) In the case of an existing vocabulary, recognized terminological research me

thods, as specified in the relevant International Standard should have been 
followed to produce the document. 

e) It is important to determine whether or not the documents used as references 
are translations. If they are, the reliability of the translation shall be assessed. 
Translated material should only be used in exceptional cases [negrito do autor]. 

Bowker (1996:44-45) fala de "balance and representativeness" para análise 
de 'corpora', dando a indicação que um corpus representativo deverá possuir pro
porções idênticas de diferentes tipos de textos: 
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We feel that a representative MR LSP corpus should include relatively equal 
proportions of three main text types: instructional, advanced and popularized. Instructional 
texts are those designed with pedagogical or educational purposes in mind; advanced 
texts are intended to impart advanced or highly specialized knowledge; and popularized 
texts contain a sort of popularized or sensationalized account of a subject [itálico do 
autor]. 

Depois de seleccionado o 'corpus' de trabalho (de lembrar a colaboração 
dos especialistas no processo de selecção do 'corpus'), deverá proceder-se ao trata
mento informático do mesmo. Como a disponibilidade de textos, em suporte infor
mático, é ainda muito limitada, há a necessidade de fazer a leitura óptica (com um 
scanner) de todos os textos. Este processo permite armazenar 'corpora' de grandes 
dimensões, assim como o tratamento posterior, através de vários programas de aná
lise textual, tais como lista de palavras, frequências, concordâncias e outros. Este 
tipo de análise é de extrema importância para o estudo do vocabulário de um deter
minado domínio, assim como para a extracção de concordâncias/fraseologia, e/ou 
contextos e definições a incluir na ficha terminológica. 

3.3.4 - ESTRUTURAÇÃO DO DOMÍNIO - O SISTEMA DE CONCEITOS 

A importância da estruturação de um domínio, através da representação 
gráfica de um sistema de conceitos, é reconhecida por todos, tal como a complexida
de da tarefa. Quer esta representação seja apresentada, quer esteja implícita , é a 
chave para dicionários, glossários, léxicos ou vocabulários de qualidade. Se esta es
pécie de campo semântico for bem organizado, permite também verificar a exaustivi
dade da macro estrutura do dicionário em vias de elaboração (Schaetzen 1995:85). 

Uma grande parte da bibliografia, nomeadamente da terminologia e da ter-
minografia clássicas (Wiister ( 1991 ) e, posteriormente, a escola de Viena, por exem
plo, sugere que se trabalhe com um modelo baseado nas relações lógicas e ontológicas 
(também designadas relações parte-todo ou relações partitivas), hierárquicas e não 
hierárquicas entre conceitos, defendendo que se determine, com exactidão, o lugar 
do conceito, no sistema de conceitos. 

Arntz e Picht ( 1995:105:106) defendem ainda que se deverá ter em conta os 
vários princípios aquando da elaboração do sistema de conceitos, nomeadamente o 
princípio da univocidade, da facilidade de compreensão, da transparência e da possi
bilidade de ampliação. 
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O método de trabalho onomasiológico, assim como a tentativa de estrutura
ção rígida da realidade têm sido recentemente questionados. Bowker (1995:6) discu
te esta questão, introduzindo o conceito "multidimensionality" para descrever o fe
nómeno que ocorre quando um conceito pode ser classificado de várias maneiras: 

Classification is essentially the grouping together of like things on the basis of 
shared properties. For over two millennia, classification practices have been dominated 
by the classical theory of classification, which claims, among other things, that concepts 
can be defined by a single set of necessary and sufficient (n + s) properties, and that 
classes exist independently of human cognition. Although terminologists and 
terminographers have traditionally adopted the classical theory, it has a limited usefulness 
because not all concepts can be adequately described using n + s properties, and a given 
concept can often be classified in more than one way. 

Parece-nos, também, que esta estruturação rígida, além de complexa, nem 
sempre é possível, podendo até tornar-se demasiado artificial, para corresponder a 
este método de trabalho. A este respeito Cole (1991:19) afirma: 

It is incumbent upon the theory of terminology to recognize the actual natures of 
various fields and attempt to provide a coherent account of them, rather than suggesting 
that modifications be made to them in order that they may conform to an essentially 
extraneous standard. The purpose of theoretical terminology is to elicit those principles 
which lie concealed in the data produced by descriptive terminology; it is not part of its 
task to call for the restructuring of reality merely to accommodate its current methodological 
and philosophical presuppositions. 

Julgamos por isso que, as propostas mais recentes (Temmerman 2000:230-
232) de análise de uma área baseadas em redes semânticas e modelos cognitivos 
encontrados em discurso ('corpus' textual), com o auxílio de categorias como enti
dades, actividades e "umbrella categories", estão mais adequadas a uma realidade 
multidimensional, aspecto este referido por Bowker (1995, 1996). Temmerman 
(2000:224) defende, além disso, que o termo é o ponto de partida do trabalho termi-
nográfico e não o conceito, preferindo utilizar a expressão "unidade de conhecimen
to" para substituir o conceito e afirmando que, muitas vezes, uma categoria não pode 
ser claramente delineada. É uma espécie de "chunk of knowledge" (2000:224). 

De referir a importância do contexto como fonte de informação, para se 
proceder à estruturação do domínio ou sub-domínio. De acordo com Dubuc e 
Lauriston ( 1997:81 ), o contexto é importante para a identificação conceptual de uma 
determinada área. Para o terminólogo, o contexto é a chave para o conceito que, por 
seu lado, é a chave para o seu trabalho. É a partir do contexto que o vocabulário que 
forma a base da investigação terminológica é retirado. 

-60-



TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' Capítulo 3 -TERMINOGRAFIA 
Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

De acordo com Bourigault (1999:30), a hipótese segundo a qual, o especi
alista de um domínio seria depositário de um sistema conceptual, que bastaria colo
car em prática é contraproducente. A tarefa de análise terminológica visa, antes de 
mais, a construção de uma descrição das estruturas lexicais, com base num 'corpus' 
textual, a partir de uma análise estruturada desse mesmo 'corpus'. A cooperação do 
especialista, nesta fase, deverá ser no sentido de validar a versão final elaborada pelo 
terminógrafo. 

Somos também de opinião que, a estruturação feita deverá estar acessível 
para consulta dos utilizadores, permitindo assim uma visão geral da área especializa
da e uma melhor compreensão sobre os termos e os conceitos. 

3.3.5 - SELECÇÃO E EXTRACÇÃO DE TERMOS 

Apesar de todo o desenvolvimento que tem caracterizado as ferramentas 
informáticas, uma grande parte do trabalho é feita manualmente. A selecção e extrac
ção de termos é um processo que ainda está longe de ser automatizado. Rondeau 
(1984:77) afirma que a selecção e extracção de termos se faz manualmente, lendo e 
percorrendo um texto e sublinhando as unidades terminológicas. Para isso, o termi
nógrafo deverá estar minimamente familiarizado com a área que está a trabalhar. 

Têm havido algumas investigações sobre o reconhecimento e extracção 
automática de termos, no sentido de determinar a possibilidade de computadores 
reconhecerem e extraírem termos automaticamente, com base em estatísticas de 
frequência e de distribuição. Ahmad et ai (1992:267-278) apresentam uma meto
dologia para a extracção semi-automática de termos baseada na exploração de 
pistas linguísticas no texto, para identificar termos que estão relacionados (con
cordâncias) e também em estatísticas de frequência e de distribuição de termos 
simples e compostos. 

Pearson (1998: 121-134) apresenta, também, um método que começa por 
uma análise manual do corpus para identificação de "syntactic pattern specifications" 
que possam ser utilizados num programa de "tagging". Após vários aperfeiçoamen
tos e redefinições, é possível chegar a um processo (embora não perfeito) de extrac
ção de termos. 

Apesar de ser uma fase de trabalho manual, um programa de listagem de 
palavras, de frequências, de distribuição e de concordâncias poderá ser uma ferra
menta útil, nesta fase do projecto. 
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3.3.6 - A COOPERAÇÃO DO ESPECIALISTA 

A interdisciplinaridade óbvia entre o trabalho terminográfico e as áreas es
pecíficas do saber, obriga a que haja uma estreita colaboração entre o terminógrafo e 
o especialista de cada área. Este irá prestar auxílio em vários passos do trabalho 
terminográfico, tais como a selecção do 'corpus' a utilizar, na estruturação do domí
nio, na revisão das fichas terminológicas, na elaboração de definições (caso sejam 
formuladas e não retiradas de contexto) e na confirmação de casos de sinonímia. 

Temmerman (2000:232) refere as fases em que a cooperação do especialis
ta é necessária: 

The advice of domain specialists is essential when assessing the extent of the 
subject domain. The specialist(s) will be needed in the selection phase of representative 
texts but also for ad hoc consultation in case of difficulties with terminology interpretation 
in the course of text analysis and finally for the editing of terminological records. 

O especialista irá validar todo o trabalho executado pelo(s) terminógrafo(s), 
sendo indispensável a sua colaboração, dado que é o conhecedor dos conceitos/ 
termos da sua profissão. Ele poderá, inclusivamente, comprovar a sua utilização pe
los profissionais da área, assim como conhecer variantes regionais ou sociais orais, 
que não tenham sido encontradas no 'corpus' de trabalho. 

De notar, também, que cabe ao terminógrafo fazer com que os profissionais 
de uma área se interessem por estes trabalhos, dado que irão contribuir para a divul
gação e até para o desenvolvimento de uma esfera de actividade. 

3.3.7 - A FICHA TERMINOLÓGICA 

A ficha terminológica é o local de registo dos dados referentes ao termo e a 
decisão quanto aos campos a incluir, depende sobretudo dos objectivos do projecto 
terminográfico e dos utilizadores do produto final. Dado que este projecto se tem 
debruçado sobre um trabalho descritivo, dirigido a tradutores e utilizadores não es
pecializados ou utilizadores especializados, à procura de um equivalente em língua 
estrangeira, iremos falar de um formato mais direccionado para estes grupos. 

Gouadec (1993:141) apresenta um quadro estatístico, com as percentagens 
dos campos considerados os mais necessários, de acordo com um inquérito, condu
zido ao maior grupo de utilizadores das bases de dados (os tradutores): 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'enquête avec, dans l'ordre des 
colonnes, de la gauche vers la droite, le rang de la rubrique [rubriques classées par ordre 
de besoins décroissants], le nom de la rubrique, et l'indice correspondant au pourcentage 
de citations [nombre de fois où la rubrique est citée à titre de rubrique "indispensable"] 
[aspas duplas e parêntises rectos do autor]. 

Rang Dénomination Indice (%) 

1 Terme 100 

2 Autre(s) langue(s) 95 

3 Marques d'usage/flexions 61 

4 Définition 44 

5 Références de sources 38 

6 Termes spécifiques 37 

7 Variantes de désignation 37 

8 Spécification du domaine 29 

9 Stéréotypes phraséologiques 28 

10 Synonyme 28 

11 Terme générique 25 

12 Contexte 23 

13 Graphisme/photo/schéma 23 

14 Note technique * 18 

* Les commentaires des réponses montrent clairement que les personnes interrogées ont une 
representation de la définition qui correspond, pour l'essentiel, à ce que devrait être une note 
technique. Ceci a pour effet défausser le classement de la note technique [itálico do autor]. 

Os dados (campos) mais habituais, que poderão constar de uma ficha termi
nológica são os seguintes: 

1. Informação administrativa: número de entrada, data de criação, nome 
terminógrafo; 

2. Informação linguística: termo simples ou composto, variantes, infor
mação morfológica, sintáctica, sinónimos, fraseologia, equivalente em 
língua estrangeira, código de fiabilidade; 

3. Informação conceptual: domínio, definição, ligações (relações) entre 
conceitos; 
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4. Informação documental: referências bibliográficas (fontes) dos documen
tos utilizados para recolha de dados (contexto, definições, fraseologia); 

5. Informação pragmática: contexto, fraseologia, nota sobre uso; 

6. Representação gráfica: imagens, símbolos, gráficos, mapas ou plantas. 

O tipo de utilizador da base de dados irá determinar os campos a incluir na 
ficha terminológica. Um especialista de uma determinada área, na maior parte dos 
casos, não necessita de tanta informação linguística sobre um termo, como um tradu
tor, para quem este aspecto é essencial, sobretudo na língua de chegada. (Ahmad et 
ai 1992:269). Iremos, por isso, reflectir sobre alguns dos campos que contêm infor
mações importantes para o este grupo de utilizadores. 

Definição: a formulação da definição, assim como o nível de tecnicidade, 
deverão ser adaptados ao nível do utilizador. Também se tem questionado, como 
aliás já foi referido no capítulo 2, a questão da formulação lógica e artificial das 
definições, preconizadas pela terminologia clássica. A definição poderia assim ser 
recolhida em contexto, ou até em dicionários unilingues especializados ou enciclopé
dias, quando o utilizador não requer um nível elevado de tecnicidade. 

Contexto: de extrema utilidade para os utilizadores que são tradutores. A 
este respeito Biihler (1992:426) sublinha: 

For translation purposes context is not only a means of defining or explaining a 
concept, context will have to be re-defined as a segment of running text representing the 
necessary linguistic environment of a term required for the successful transfer of 
information between linguistic communities. In corpus-based terminology compilation 
special language terms and their foreign-language equivalents will be documented by a 
number of contexts, which cover the full range of usage and where all the relevant textual 
variants are covered. 

Representação gráfica: este tipo de representação de conhecimentos po
derá incluir imagens, símbolos, gráficos, mapas e plantas, que poderão ter um valor 
informativo elevado, substituindo muitas vezes, para o utilizador não especializado, 
a definição, sobretudo quando um termo denota um referente concreto. Galinski e 
Picht (1997 42-43) afirmam: 

Specialized communication always involves knowledge transfer, which in turn 
requires knowledge representation. In this sense, we can speak of both verbal and non
verbal knowledge representation (...). Traditionally in terminology science, conceptual 
knowledge is described by means of a definition or an explanation, in which case a 
graphic (or other nonviable representation) can be desirable as a supplementary device. 
The extension of written text toward other forms of representation systems has, however, 
led to a reconsideration of nonviable knowledge representations. This trend has led to a 
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reorientation in terminology and special language research, whereby nonviable visual 
forms of knowledge representation have taken on increased significance. 

Pearson (1998:81) também é de opinião que as imagens são uma excelente 
maneira de explicar o sentido, podendo ser utilizadas para suplementar informações 
textuais, ou até para substituí-las. 

Fraseologia: não há dúvidas de que, também sob o ponto de vista do tradu
tor ou redactor, certos idiomas e sintagmas compostos utilizados nos textos especia
lizados são tão importantes como os termos simples (Schulz 1980:217). Exemplos des
tas construções são substantivos ligados a certos verbos ou verbos ligados a certas prepo
sições. Este tipo de registo tem sido feito com frequência em lexicografia e é de extrema 
utilidade, contribuindo para a naturalidade e correcção dos textos a produzir. 

3.3.8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Dado o rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia, surgem novos 
termos e conceitos ou há evolução dos conceitos existentes. Não concordando com 
a perspectiva de estudo sincrónica da terminologia clássica, somos de opinião que há 
necessidade de um estudo diacrónico, mantendo uma espécie de observatório do 
desenvolvimento ou da estabilidade dos termos e conceitos de uma área. 

O hardware e o software seleccionados deverão permitir a expansão da 
base de dados, assim como a exportação de dados para outros programas ou bases 
de dados. 

O desenvolvimento e a expansão da base de dados poderão acontecer atra
vés de uma organização por assuntos, assim como através da inclusão de uma base 
textual (há vários problemas a ultrapassar nesta área, nomeadamente os problemas 
de direitos de autor). 
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4.1 - A Construção Metálica em Portugal 

A história da construção metálica em Portugal (e não só em Portugal) está 
ligada ao desenvolvimento do Caminho de Ferro, que levou à construção de várias 
pontes metálicas. Entre os construtores destas estruturas, destaca-se o engenheiro 
Gustav Eiffel, que viveu dois anos em Portugal (entre 1875 e 1877). A empresa de 
Eiffel teve várias oficinas no Norte do país e construiu várias pontes e alguns edifíci
os, dos quais se destacam a Ponte D. Maria Pia (1876), a Ponte de Viana (1878), a 
ponte rodoviária D. Luís I (1886) e edifícios, tais como o Palácio de Cristal (1865) e 
o Mercado Ferreira Borges (1885). 

O aço na construção civil e obras públicas, em Portugal, é sobretudo utiliza
do na construção de edifícios industriais e pontes, dada a sua facilidade de adaptação 
e ampliação. As estruturas metálicas permitem que, mais facilmente, se faça reforços 
e adaptações. No caso dos edifícios industriais, o aço não é apenas utilizado em 
estruturas, mas sobretudo para revestimentos (chapa de aço). 

Silva e Gervásio (1997:461) escrevem sobre a construção metálica em 
Portugal: 

Apesar de não existirem estatísticas muito precisas, a predominância de estrutu
ras em betão armado é contudo óbvia. No entanto, em países, como por exemplo o Reino 
Unido, a proporção de edifícios não residenciais com estruturas em aço é cerca de 58%. O 
mesmo se passa relativamente ao Japão e nos Estados Unidos onde as estruturas metáli
cas detêm cerca de 50% do mercado. 

Com excepção das pontes ferroviárias construídas no final do século passado e na 
Ia metade do século XX, a experiência nacional relativamente a construções metálicas é 
infelizmente muito reduzida, resumindo-se as construções metálicas existentes a pavi
lhões industriais e a algumas pontes metálicas ou mistas. 

No entanto esta situação poderá vir a alterar-se tendo em conta não só as vanta
gens deste tipo de construção relativamente a outras, como também o aparecimento e 
desenvolvimento das normas europeias (Eurocódigo 3 (1992) e Eurocódigo 4 (1994), os 
quais irão promover a transferência de tecnologia e da prática de engenharia de um país 
para o outro." 
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Silva e Gervásio (1997:462) referem ainda que, apesar de as estruturas me
tálicas necessitarem de mão-de-obra mais especializada, são estruturas que se adap
tam com grande facilidade a alterações de funcionalidade. 

Dowling e Burgan (1997:147-170) são de opinião que, o aço é sinónimo de 
construção moderna, dados os avanços e inovações tecnológicas de hoje. Além disso, 
apresentam uma vantagem significativa, tendo em conta a importância das questões am
bientais nos nossos dias, que é o facto de o aço ser mais fácil e mais barato de reciclar. 

Apesar de ser uma área em desenvolvimento, parece não haver bibliografia 
em língua portuguesa. Os manuais didácticos são praticamente inexistentes, os dici
onários e vocabulários resumem-se a duas obras: LNEC (1966) e Pinto (1985). O 
primeiro livro contém definições e equivalentes em língua inglesa e francesa, no en
tanto, fomos alertados por um especialista (Engenheiro Vitor de Brito Barreto. Es
cola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve) para o facto de a área 
referente aos fenómenos de encurvadura já estar desactualizada, devido aos avanços 
em investigação. O segundo livro é uma listagem de termos com os respectivos equi
valentes em três línguas: inglês, francês e alemão. 

Os sítios na Internet em língua portuguesa são também praticamente inexis
tentes, limitando-se a sítios de empresas comerciais e ao sítio da Associação Portu
guesa de Construção Metálica e Mista (este com muito pouca informação). O 
Eurodicautom também não parece resolver os problemas desta área, dado que a maior 
parte das consultas que fizemos, não apresentaram resultados satisfatórios. Não há defi
nições, são apresentados vários equivalentes sem qualquer distinção ou diferenciação, 
são raros os exemplos de fraseologia e não há uma estruturação da área. 

Em relação às outras línguas europeias, parece haver uma bibliografia muito 
mais extensa, assim como dicionários/glossários específicos. Para além dos vários sítios 
na Internet abaixo indicados, onde há alguns glossários desta área, existe um dicionário 
multilingue (inglês, holandês, alemão, espanhol, italiano e francês) que infelizmente não 
inclui a língua portuguesa. Este dicionário, cujo título é Technical Terms for Steel 
Construction and Related Fields, publicado pela European Convention for Constructional 
Steelwork, tem a particularidade de ter uma estruturação da área desenvolvida nas várias 
línguas, mas não possui quaisquer definições, explicações ou imagens. As entradas estão 
organizadas, inicialmente por ordem alfabética e numérica, em cada uma das línguas, 
seguindo-se o glossário multilingue de forma estruturada, ou seja, surge a estrutura e os 
respectivos termos em colunas, correspondendo cada coluna a cada uma das línguas. 

Justifica-se, por todas estas razões, um trabalho do género do que se está a 
tentar desenvolver em língua portuguesa, devendo referir-se que, para o projecto 
avançar, se deverá tentar obter a cooperação de uma instituição ou organização, que 
prestaria apoio especializado. 
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4.2 - Objectivos e Princípios do Projecto 

O objectivo principal de um projecto, com as características abaixo apre
sentadas, é descrever o léxico de uma determinada área - o sub-domínio da constru
ção metálica - de forma a tornar-se uma base de dados a ser utilizada por tradutores, 
estudantes universitários de engenharia civil e especialistas, à procura de um equiva
lente em língua inglesa, para determinado termo em língua portuguesa. Dado não 
haver uma bibliografia extensiva em língua portuguesa (parece não existir um único 
manual didáctico para a cadeira de estruturas metálicas em língua portuguesa, com 
excepção dos apontamentos fornecidos pelo responsável da disciplina em cada uni
versidade) e dada a possibilidade de o Vocabulário de Teoria das Estruturas estar 
desactualizado (data de 1966), há a necessidade de criar uma base de dados, que 
venha preencher as lacunas de uma área que está em desenvolvimento, em Portugal. 
O objectivo é assim também o de defesa da língua portuguesa, como veículo de 
conhecimentos especializados. 

Vamos proceder a um trabalho descritivo e sistemático, com base no desen
volvimento recente da terminografia textual, ou seja, no estudo do léxico de uma 
área, baseado em textos originais, no discurso de um determinado grupo profissio
nal. O estudo efectuado deverá, além disso, ser diacrónico, isto é, a base de dados 
tornar-se-ia num laboratório de observação da linguagem utilizada pelo grupo pro
fissional, podendo desta forma analisar o desenvolvimento conceptual e detectar o 
aparecimento de novos termos. Este trabalho teria também uma componente neoló-
gica, na medida em que, sempre que necessário, criaria os termos para designar os 
novos conceitos que surgissem. 

Os autores do dicionário Technical Terms for Steel Construction and Related 
Fields, acima mencionado, explicam a ideia que esteve inerente ao seu trabalho 
(1985:1): 
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This multi-lingual dictionnary of technical terms for steel construction and related 
fields is the result of a team work. It has not been prepared by linguists, but by highly 
qualified technicians, for the use of their professional colleagues as well as of technical 
translators and interpreters. Therefore it is not a classical standard-type dictionnary. It 
implies necessarily a certain knowledge both of languages and of techniques by the user, 
the author's objective having been merely to provide a reliable guidance for correct 
understanding of foreign literature and for a proper choice of technical terms in translating. 

Há dois aspectos desta citação que merecem um comentário, sem pretender 
questionar a qualidade e validade do projecto. Em primeiro lugar a ideia, que infeliz
mente ainda parece prevalecer, de que só os técnicos conseguem comunicar com os 
técnicos, e que para tal não precisam do auxílio de linguistas. Além dos técnicos 
precisarem do auxílio de linguistas, as línguas de especialidade deixaram de ser um 
círculo fechado dum grupo restrito de profissionais. A ciência e a tecnologia cada 
vez mais se abrem para o exterior e cada vez mais os técnicos precisam de comuni
car com um público não especializado. Talvez este tipo de atitudes resulte do 
facto de os linguistas também terem estado isolados e tentarem a elaboração de 
obras deste género sem os técnicos. Como já anteriormente referimos, o trabalho 
terminográfico é um trabalho de equipa, equipa essa constituída por linguistas, 
técnicos e terminólogos. 

Em segundo lugar, o grupo alvo de utilizadores é, de acordo com os auto
res, constituído não só por especialistas, mas também por tradutores técnicos e intér
pretes, sem que no entanto exista um conjunto de informações, que são muito impor
tantes para o trabalho deste grupo de profissionais, tais como definições, contextos e 
fraseologia. Contudo, os especialistas de uma área têm necessidade de informações 
mais complexas do ponto de vista técnico. Plested (1998:11) afirma que a organiza
ção sistemática de conceitos e a complexidade de representação conceptual necessá
ria para os especialistas, ultrapassa a compreensão do público em geral. Podemos 
concluir, que especialistas e tradutores são grupos de utilizadores que têm necessida
de de informações de tipo diferente, no âmbito de um trabalho terminográfico, infor
mações essas que não são necessariamente conciliáveis numa única obra. 

Um outro aspecto, também muito relevante à luz dos princípios terminoló
gicos, é a equivalência de conceitos. Os autores da obra não fornecem quaisquer 
indicações sobre os métodos de trabalho, não nos sendo por isso possível compreen
der, como se chegou a uma estruturação conceptual comum a todas as línguas. 
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4.3 - Características 

4.3.1 - O NÚMERO DE LÍNGUAS 

O objectivo inicial deste projecto foi começar com duas línguas: o portu
guês e o inglês. A base inicial de trabalho é a língua portuguesa, língua na qual é 
estruturado o sub-domínio, apresentando-se um equivalente do conceito/termo em 
língua inglesa. Dado nem sempre ser possível estabelecer sistemas conceptuais idên
ticos, em duas ou mais línguas e não dispormos de especialistas britânicos, não foi 
elaborada a estruturação conceptual em língua inglesa e, também, só ocasional
mente surgem definições nesta língua. Pareceu-nos mais importante, do ponto de 
vista dos utilizadores propostos, haver um campo com contexto em língua ingle
sa, apresentando exemplos de utilização dos termos e de fraseologia ou contex
tos com elementos definidores. 

Não existe assim a possibilidade de consulta através do termo em língua 
inglesa, pois não há reversibilidade de fichas. Apesar de alguns terminólogos, como 
por exemplo (Sager 1990:139) e Otman (1996:25) defenderem que o trabalho bilin
gue deve possuir apenas a estruturação e definições na língua de partida, julgamos 
que há a possibilidade de desenvolver o projecto, elaborando a estruturação concep
tual em língua inglesa, sendo para isso necessário aumentar consideravelmente o 
'corpus' de trabalho nesta língua e, obviamente, consultar especialistas nativos da 
língua para validação do trabalho executado. A consulta através do termo em língua 
inglesa seria de extrema utilidade para o grupo de utilizadores que necessita de 1er 
bibliografia sobre o assunto em inglês, algo que acontece frequentemente com a 
maior parte dos estudantes de engenharia. 

Seria também possível alargar a base de dados a outras línguas (espanhol, 
alemão e francês), dados os meios necessários. 
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4.3.2 - A DIMENSÃO 

Através da estruturação que fizemos e da inserção dos termos nessa mesma 
estruturação (cf. Apêndice IV), chegámos a um número de cerca de 180 termos. 
Julgamos, no entanto, que esta recolha não está ainda completa, pelo que considera
mos que se deve aumentar o 'corpus' de trabalho e que se deverá proceder a uma 
verificação da recolha de termos. Este número não deverá, contudo, estar muito 
longe do número final do projecto. 

Se tivermos em conta que o Vocabulário da Teoria das Estruturas tem 
trezentas e vinte e seis entradas, mas que o seu campo é mais alargado, dado que se 
refere a vários tipos de estruturas que não apenas as estruturas de aço e que o Technical 
Terms for Steel Construction and Related Fields possui cerca de 2.500 entradas, mas 
que abrange muitas outras áreas (todos os materiais, todo o tipo de estruturas, tais 
como pontes, depósitos, silos, plataformas "offshore" e ensaios), talvez o número de 
cerca de cento e oitenta termos a que chegámos não esteja muito longe de abranger 
a área da construção metálica. Uma área, onde nos parece haver necessidade de 
ampliar o 'corpus' de trabalho, é a área da corrosão e da segurança, que não foram 
contempladas neste trabalho, sobretudo por não ser possível no âmbito desta dissertação. 

4.3.3 - Os UTILIZADORES 

Os utilizadores de um produto deste género seriam vários: tradutores, re
dactores técnicos, estudantes universitários, especialistas em documentação, um pú
blico não especializado nesta área ou em fase de especialização. 

O conteúdo das fichas e obras seleccionadas corresponde, também, às ne
cessidades dos utilizadores. Para tradutores e intérpretes existem as informações 
necessárias para a utilização do termo em língua portuguesa: a definição do conceito, 
a área, fraseologia, assim como informação linguística e o equivalente em língua 
inglesa. Este tipo de informações é essencial para a naturalidade e correcção do texto 
traduzido, dado haver também um contexto que pode ser utilizado na língua de che
gada. Gambier (1992:398) sublinha a pertinência dos exemplos concretos de utiliza
ção dos termos, para o trabalho do tradutor: 

Pour un traducteur, il ne suffit pas de connaître les équivalences mot à mot 
(transcodage), terme à terme: il faut aussi savoir comment fonctionne l'unité dans le 
discours, quels sont ses environnements possibles, ses constructions pertinentes - cela 
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pour éviter des traductions terminologiquement adéquates mais textuellement pauvres. 
De même pour le terminologue, les correspondances multilingues, éclairées par la place 
du concept ainsi dénommé dans le savoir et la pratique des spécialistes, doivent être 
tirées de contextes authentiques. 

A informação conceptual (estrutura e definição) não é demasiado comple
xa, tentando ser adequada a um utilizador não especializado. Pretende-se assim for
necer um conjunto de informações concisas e fiáveis. Rousseau (1998:145) afirma 
que o utilizador deste tipo de produto é um cliente pressionado pelo tempo, que 
procura informações imediatas, concisas, claras e prontas a utilizar. 

Para o utilizador/leitor de bibliografia especializada, como por exemplo es
tudantes universitários, existe toda a informação conceptual, tal como a estruturação 
do domínio e as definições e o equivalente em língua inglesa. 

As obras seleccionadas para o 'corpus' (de lembrar que este 'corpus' deve
rá ser aumentado) estão também de acordo com os utilizadores: documentos norma
lizados, textos introdutórios sobre a matéria (como é o caso dos apontamentos da 
disciplina de estruturas metálicas), de onde foi extraída a maior parte das definições, 
ou seja, textos escritos por especialistas para um público em fase de especialização. 
Uma utilização interessante para este produto seria uma ferramenta de trabalho num 
ambiente educativo. Como docente de inglês técnico, a estudantes de um bacharela
to de engenharia, sou frequentemente confrontada com a falta de conhecimento rela
tivamente, aos conceitos em língua portuguesa, sendo muitas vezes obrigada a uma 
pesquisa mais exaustiva para preencher as lacunas dos estudantes. Uma base de dados 
com estas características seria, assim, um instrumento de consulta para os estudantes e ao 
mesmo tempo uma ferramenta valiosa para docentes de línguas de especialidade. 

4.3.4 - HARDWARE E SOFTWARE 

Todo o trabalho informático foi desenvolvido na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, com hardware (computadores pessoais) e software que a 
faculdade adquiriu e permitiu que utilizássemos nas suas instalações. 

Quanto ao software utilizado, todos os programas funcionam no sistema 
operativo MS-Windows, que quer queiramos, quer não, domina o mercado. Este 
aspecto permite a interacção do programa de gestão de terminologia com outros 
programas, tais como o programa de processamento de texto, para o qual é possível 
exportar toda a informação. Além disso, é também possível, por exemplo, dispor de 
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toda as fontes bibliográficas num ficheiro de Word, passar de um programa para o 
outro e com os comandos de Copiar e Colar, passar a informação directamente para 
o Trados MultiTerm, evitando-se erros e poupando-se tempo. Os mesmo se pode 
fazer em relação a definições e contextos do 'corpus' informatizado. 

Começámos pelo Wordsmith Tools® para tratamento do 'corpus' informa
tizado, obtendo listas de palavras e respectivas frequências (cf. Apêndice II), que 
tiveram utilidade aquando da selecção e recolha de termos. Numa fase posterior, este 
programa foi também de extrema utilidade para listas de concordâncias de um termo, 
assim como para pesquisa de definições através de marcadores linguísticos. 

Para alinhamento do 'corpus' paralelo (Eurocódigo 1992 e respectiva ver
são inglesa) foi utilizado o programa Trados® WinAlign que, muito mais rapidamen
te, nos permitiu encontrar os equivalentes em língua inglesa (cf. Apêndice I). 

O programa utilizado para criação da base de dados, foi o Trados® 
MultiTerm®'95 Plus - Professional Edition. Aqui foi necessário, para além de bas
tante tempo para aprendizagem de utilização básica do programa, uma leitura cuida
da do manual de instruções, nomeadamente o capítulo referente à definição da base 
de dados, um dos primeiros passos a ser dado, depois da decisão dos campos a 
incluir na ficha terminológica. De lembrar que o MultiTerm tem várias estruturas pré-
definidas, mas que demonstrou ser um programa suficientemente flexível. Com base 
nos exemplos de bases de dados de que o programa dispõe, fomos chegando a uma 
definição que nos permitiu começar a introduzir os dados. 

Há, no entanto, um problema que se relaciona com a correcção ortográfica 
das informações introduzidas nas fichas terminológicas, dado que o MultiTerm não 
dispõe de corrector ortográfico. A forma encontrada para resolver o problema, foi 
exportar toda a informação da base de dados para o programa Word, efectuar a 
correcção ortográfica, assinalar os erros e corrigi-los manualmente no MultiTerm. 
De referir também, que procedemos à recolha manual de informações sobre cada 
conceito/termo, dado que as informações se encontravam dispersas. Depois da reco
lha de todas as informações, foi necessário seleccionar os dados mais pertinentes. 

Uma outra etapa, foi a da inserção de imagens, que obrigou também a al
gum estudo sobre como passá-las a scanner, copiá-las para um ficheiro e programar 
o MultiTerm para que pudéssemos incluí-las nas respectivas fichas terminológicas. 
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4.4 - Metodologia 

Trata-se de um trabalho descritivo para utilizadores não especializados ou 
em fase de especialização. A metodologia de trabalho é, em muitos passos, seme
lhante à metodologia lexicográfica actual, ou seja, descrição do léxico de uma área 
com base num 'corpus' textual, combinando tarefas manuais com algumas tarefas 
semi-automáticas. Há também uma combinação do método semasiológico da lexico
grafia com o método onomasiológico da terminografia. 

Quase todas as tarefas estão estreitamente ligadas ao texto: a escolha do 'corpus' 
de trabalho, a análise do 'corpus', a selecção e recolha de termos e sua análise contextual. 
A pesquisa e recolha de informações linguísticas é feita nos textos. A confirmação de 
equivalentes é feita em texto original, em língua inglesa. Numa fase mais avançada é 
indispensável a colaboração do especialista em vários passos do projecto (como abaixo 
descreveremos). Passaremos, assim, a descrever a metodologia de trabalho de cada etapa. 

4.4.1 - A DELIMITAÇÃO DO DOMÍNIO 

A delimitação do domínio é um dos primeiros passos a dar, visto permitir a 
selecção de uma pequena área ou sub-domínio, para iniciar o trabalho de pesquisa. 
Para este etapa de trabalho contribuíram sobretudo os seguintes documentos: a Clas
sificação Universal Decimal (CDU), os 'thesauri' de engenharia, os índices de nor
mas, os manuais e apontamentos e as enciclopédias especializadas. 

A partir da CDU, estabeleceu-se que se tratava da área de Engenharia Civil 
e Estruturas em Geral (índice 624, de acordo com a CDU). Subdividiu-se, posterior
mente, esta área das estruturas, em Estruturas de Aço, Betão, Mistas e Madeira, 
propondo-nos tratar o sub-domínio das Estruturas de Aço. Este sub-domínio incluirá 
os seguintes índices da CDU, mas apenas no que se refere às estruturas metálicas: 
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624.01 - Estruturas e elementos estruturais segundo o material e processo de construção 
624.02 - Elementos e partes das estruturas 
624.03 - Dimensões, permanência, localização e forma das estruturas 
624.04 - Teoria das estruturas. Cálculo das estruturas. Design estrutural 
624.078 - Conexões, apoios, articulações e reforços estruturais (1993:F12) 

De lembrar que não chegámos a abordar a área das pontes, mas que no plano de 
desenvolvimento, esta área deve ser incluída (CDU 624.2A8 Construção de pontes. Pon
tes e partes de pontes em geral (1993: f. 13)), no que diz respeito à construção metálica. 

Como quase em todas as áreas, a interdisciplinaridade é inevitável, e daí surgi
rem, na recolha de termos conceitos de áreas como "620.1 Ensaios dos materiais. Defei
tos dos materiais. Protecção dos materiais", "620.19 Ensaios dos defeitos dos materiais. 
Influências e acções químicas e físico-químicas sobre os materiais. Corrosão e erosão" 
(1993: F.9), assim como "621.791/.792 Soldadura e técnicas análogas" (1993: F. 11). 

Chegámos desta forma a uma estruturação do domínio simplificada, que 
permitirá ao utilizador uma localização da área de trabalho (para este aspecto a CDU 
mostrou-se particularmente útil, sendo além disso uma classificação universal) e que 
permite o alargamento a outras áreas, caso se pretenda. 

Este aspecto da delimitação do domínio e sua classificação poderá ter gran
de utilidade para as bases de conhecimento que estão a ser investigadas e planeadas. 

DELIMITAÇÃO DO DOMÍNIO 

ENGENHARIA CIVIL 

Construção 

Estruturas 

Aço Betão Mista Madeira 
/T^s^sss-^.^ (aço e betão) 

Edifícios Pontes Torres, Depósitos, Estacas Aparelhos Estruturas 
mastros e silos e de navais e 
chaminés oleodutos elevação marítimas 
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4.4.2 - FONTES 

As fontes utilizadas para este ensaio de trabalho terminográfico, foram vári
as. Durante as várias etapas de trabalho, mencionamos sempre quais os documentos 
utilizados e qual a sua utilidade para a respectiva etapa e, por esta razão, iremos apenas 
indicar quais os documentos consultados e/ou utilizados como 'corpus' de trabalho. 

Os critérios utilizados para a selecção destes documentos, foram sobretudo 
os de actualidade (com excepção de uma ou outra obra em língua portuguesa, dado 
o facto de vários especialistas afirmarem que ainda eram utilizadas, como por exem
plo LNEC: 1966), de representatividade do ponto de vista conceptual, de variedade 
(foram utilizadas normas, manuais didácticos, apontamentos do ensino universitário, 
enciclopédias, actas de congressos, documentos de trabalho de empresas do ramo, 
sítios da especialidade na Internet, vocabulários, dicionários e glossários) e fiabilida
de científica e técnica. 

1 - NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS: 

Português 

Comité Europeu de Normalização. Eurocódigo 3: Projecto de Estruturas 
de Aço. Parte 1.1: Regras Gerais e Regras para Edifícios. ENV 1993-1-1. 
Bruxelas: Comité Europeu de Normalização, 1992. 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento 
de Estruturas de Aço para Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 1986. 

NP-701. Teoria das Estruturas. Vocabulário. Lisboa: IGPAI, 1969. 

Inglês 

European Committee for Standardization. Eurocode 3: Design of Steel 
Structures. Part 1.1: General Rules and Rules for Buildings. ENV 1993-1-
1. Brussels: European Committee for Standardisation, 1992. 

2 - MANUAIS DE CARÁCTER DIDÁCTICO, APONTAMENTOS: 

Português 

Barreto, Vitor. Apontamentos da Disciplina de Estruturas Metálicas e Mistas. 
Algarve: Universidade do Algarve. Escola Superior de Tecnologia, 1999/2000. 
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Reis, António J. Dimensionamento de Estruturas. Parte II - Estruturas 
Metálicas. II.3.7' - Dimensionamento de Ligações Aparafusadas. Folhas 
DECivil. Lisboa: Instituto Superior Técnico, 1994/95. 

-. Dimensionamento de Estruturas. Parte IV Dimensionamento de Estru
turas Metálicas; IV.l Estruturas de Aço: Materiais. Folhas DECivil. Lis
boa: Instituto Superior Técnico, 1994/95. 

Reis, António J, e Abecasis, T. Dimensionamento de Estruturas - Cap. 5 -
Concepção de Edifícios com Estrutura Metálica. Folhas DECivil. Lisboa: 
Instituto Superior Técnico, 1989/90. 

Santos, Artur Ferreira dos. Estruturas Metálicas: Projecto e Detalhes para 
Fabricação. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 

Smith, William F, ed. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais. 3a 

ed. Tradução Maria Emília Rosa, Manuel Amaral Fortes, Luís Guerra-Rosa 
et ai. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal, 1996. 

Távora, Victor e Rui Assis. Projectos Industriais. Guia Metodológico e 
Implementação. Lisboa: Lidei, 1988. 

Virtuoso, FE., e Reis, António J. Dimensionamento de Estruturas. Parte 
IV - Dimensionamento de Estruturas Metálicas. IV.2 - Dimensionamento 
de Colunas. Folhas DECivil. Lisboa: Instituto Superior Técnico, 1994/95. 

-. Dimensionamento de Estruturas. Parte IV- Dimensionamento de Estru
turas Metálicas. IV.3 - Dimensionamento de Vigas. Folhas DECivil. Lis
boa: Instituto Superior Técnico, 1994/95. 

-. Dimensionamento de Estruturas. Parte IV-Dimensionamento de Estru
turas Metálicas. IVA - Dimensionamento de Colunas-Viga. Folhas DECivil. 
Lisboa: Instituto Superior Técnico, 1994/95. 

Inglês 

Ambrose, James. Simplified Design of Steel Structures. New York: John 
Wiley & Sons, 1997. 

Bresler, Boris; Lin, T. Y., e Scalzi, John B. Design of Steel Structures. 2a éd. 
New York: Wiley Toppan, 1968. 
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Constructional Steel Research and Development Association. Steel 
Designers' Manual. 4th ed.. London: ELBS, 1972. 

Dorf, Richard C, ed. The Engineering Handbook. California: CRC Press, 1996. 

Weller, A.D., e Allen, P.H. Handbook of Structural Steelwork. London: The 
British Constructional Steelwork Association, 1991. 

Espanhol 

Alvarez, Ramon. Arguelles; Bustillo, Ramon. Arguelles; Martitegui, Fran
cisco Arriaga, et al. Estruturas de Acero; Calculo, Norma Básica y 
Eurocodigo. Madrid:Bellisco, 1999. 

3 - DICIONÁRIOS, VOCABULÁRIOS E GLOSSÁRIOS: 

Português 

Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras 
Públicas do Norte (CICCOPN). Dicionário Ilustrado e Multilingue da Cons
trução. Maia: CICCOPN, [1999]. 

Ministério das Obras Públicas. Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 
Vocabulário de Teoria das Estruturas. Lisboa: Laboratório Nacional de En
genharia Civil, 1966. 

Pinto, Luís Leite. Vocabulário para o Projecto de Estruturas. Lisboa: 
Profabril, 1985. 

Inglês 

Parker, Sybil P. Dictionary of Scientific and Technical Terms. New York: 
McGraw-Hill, 1984. 

European Convention for Constructional Steelwork. Technical Terms for 
Steel Construction and Related Fields. Brussels: European Convention for 
Constructional Steelwork, 1985. 

Francês 

Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier. Lexique de Construction 
Métallique et de Résistance des Matériaux. Paris: Office Technique pour 
l'Utilisation de l'Acier, 1992. 
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4-INTERNET 

American Institute of Steel Construction, <http://www.aisc.org/>. 

American Iron and Steel Institute, <http://www.steel.org/>. 

Branta Home Page. <httpwww.branta.connectfree.co.uk/>. 

Bridges and Tunnels of Allegheny County, Pennsylvania. Terminology. 
<http://www.buildingtechnology.com/bcba/bridges/about/htm>. 

British Metals Federation, <http://www.britmetfed.org.uk/>. 

Construction Management. Glossary of Terms. 
<http://www.et.byu.edu/cml05/index.html>. 

Dictionary of Metal Terminology, <http://www.metal-mart.com>. 

Encyclopaedia Britannica Online, <http://wwwbritannica.com>. 

Eurodicautom. <http ://eurodic. ip .lu/cgi-bin/edicbin/EuroDic WWW. pl>. 

Getty Research Institute. Art & Architecture Thesaurus, <http://www.getty.edu/>. 

International Database of Gallery of Structures, <http://www.structurae.de>. 

International Iron and Steel Institute, <http://www.worldsteel.org/>. 

Materials Engineering, (UK) Ltd. Welding Glossary, <http://www.meg.co.uk/>. 

Principal Metals Online. Glossary, <http://principalmetals.com>. 

Professional Engineering, Inc. Dictionary of Terms. 
<http://www.profengineering.com/index.htm>. 

Strength of Materials, <http://physics.uwstout.edu/strength/indexfbt.htm>. 

The Assembly Technology Resource. Article Library, <http://www.assemblymag.com/>. 

The British Construction Steelwork Association, <http://www.bcsa.org.uk/>. 

The Interactive Guide to Strain Gage Technology; Glossary. 
<http://www.measurements.group.com>. 

The Library of Congress Thesauri, <http://lcweb.loc.gov/>. 

The WWW Virtual Library of Structural Engineering. 
<http://www.virtualengineer.com/vengulib 1 .htm>. 

UK Steel Association, <http://www.uksteel.org.uk/>. 
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5 - ENCICLOPÉDIAS 

Português 

Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Lisboa: Editorial Verbo, 1987. 
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa: Página Editora, 1998. 

Inglês 

Structural Steel Detailing. New York: American Institute of Steel 
Construction, 1971. 

6 - CLASSIFICAÇÕES E 'THESAURI' 

Português 

Classificação Decimal Universal; Tabela de Autoridade. 2a edição. Base 
Nacional de Dados Bibliográficos. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1990. 

Tavares, J. F. Cansado. Thesaurus. Lisboa: LNEC - Centro de Documenta
ção e Informação Técnica, 1989. 

Inglês 

Engineering Information Thesaurus. 3rd edition. Hoboken: Engineering 
Information, 1998. 

7 - ACTAS/ARTIGOS DE CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 
DA ESPECIALIDADE: 

Português 

Aguiar, Susana, e Teixeira, José C. "Revestimentos Metálicos de Paredes 
de Edifícios". Construção Metálica e Mista. Actas do Primeiro Encontro 
Nacional. Eds. António Lamas, Paulo Cruz e Luís Calado. Porto, Novem
bro 20-21, 1997. Braga, 1997. 513-522. 

Appleton, João, e Nunes da Silva, João. "Estruturas Metálicas Atirantadas 
em Obras de Reabilitação de Edifícios". Construção Metálica e Mista. Ac
tas do Primeiro Encontro Nacional. Eds. António Lamas, Paulo Cruz e 
Luís Calado. Porto, Novembro, 20-21, 1997. Braga, 1997. 
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Baptista, António M. "Actividade da Normalização Portuguesa e Europeia 
com Interesse para a Construção Metálica". Construção Metálica e Mista. 
Actas do Primeiro Encontro Nacional. Eds. António Lamas, Paulo Cruz e 
Luís Calado. Porto, Novembro, 20-21, 1997. Braga, 1997. 873-882. 

Carvalho, E. Cansado; Rodrigues, J. Pereirinha, e Raposo, Alberto. "Pro
jecto e Construção de Estruturas Metálicas nos Pavilhões dos Países Parti
cipantes na Expo'98 e Futuro Centro de Exposições de Lisboa". Constru
ção Metálica e Mista. Actas do Primeiro Encontro Nacional. Eds. António 
Lamas, Paulo Cruz e Luís Calado. Porto, Novembro, 20-21, 1997. Braga, 
1997. 373-382. 

Lamas, António, Paulo Cruz e Luís Calado, eds. Construção Metálica e 
Mista. Actas do Primeiro Encontro Nacional. Porto, Novembro 20-21,1997. 
Braga, 1997. 

Mendoza, Anita, e Camotim, Dinar. "Uma Abordagem Sistemática do 
Dimensionamento e Verificação de Segurança de Vigas de Alma Cheia de 
Acordo com o EC 3". Construção Metálica e Mista. Actas do Primeiro 
Encontro Nacional. Eds. António Lamas, Paulo Cruz e Luís Calado. Porto, 
Novembro, 20-21, 1997. Braga, 1997. 859-872. 

Silva, L. Simões, e Gervásio, H. "Concepção de Estruturas Metálicas: Al
gumas Realizações Recentes". Construção Metálica e Mista. Actas do Pri
meiro Encontro Nacional. Eds. António Lamas, Paulo Cruz e Luís Calado. 
Porto, Novembro 20-21, 1997. Braga, 1997. 461-471. 

Valente, Joaquim C, e Cabrita Neves, I. "Avaliação da Resistência ao Fogo 
de Pilares em Aço - Influência das Condições de Fronteira". Construção 
Metálica e Mista. Actas do Primeiro Encontro Nacional. Eds. António La
mas, Paulo Cruz e Luís Calado. Porto, Novembro 20-21,1997. Braga, 1997. 
551-561. 

Inglês 

Bowling, P.J., e Burgan, B. A. 1997. "Structural Steel for the next Millenium". 
Construção Metálica e Mista. Actas do Primeiro Encontro Nacional. Eds. 
António Lamas, Paulo Cruz e Luís Calado. Porto, Novembro 20-21, 1997. 
Braga, 1997. 
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8 - FONTES ORAIS - OS ESPECIALISTAS 

As fontes orais têm uma grande importância em várias das fases do projec
to. Trocámos impressões e tivemos a colaboração de vários especialistas 
(quatro) directamente ligados a esta área e a empresas do ramo: 

Engenheiro Jorge Manuel da Silva Arieiro - Norfer 

Engenheiro Vitor de Brito Barreto - Escola Superior de Tecnologia da 
Universidade do Algarve. 

Professor Doutor José António Fonseca da Mota Freitas - Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto 

Professor Doutor Noel Casimiro Botelho Vieira - Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto 

9 - OUTROS 

Norfer. Caderno de Encargos: Estruturas Metálicas. Vale de Cambra: Norfer 
(documento interno da empresa), 2000. 

4.4.3 - SELECÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO 'CORPUS' DE TRABALHO 

A constituição de um 'corpus' especializado, como base de trabalho, vem 
remeter para a função linguística e comunicativa da terminografia, lado a lado com a 
função cognitiva, (Rousseau 1998:136), estando assim de acordo com as tendências 
actuais das investigações neste campo. 

O 'corpus' utilizado para a criação da base de dados foi seleccionado com 
base nos seguintes critérios: actualidade, representatividade, credibilidade científica 
e técnica. O 'corpus' deste projecto é constituído pelos seguintes textos, dos quais 
encontrarão um exemplo no formato .txt no Anexo I: 

Língua Portuguesa 
(total de palavras do 'corpus' em língua portuguesa: 84.834) 

1 - Comité Europeu de Normalização. Eurocódigo 3: Projecto de Estruturas 
de Aço. Parte 1.1: Regras Gerais e Regras para 'Edifícios. ENV 1993-1-
1. Bruxelas: Comité Europeu de Normalização, 1992. (55.482 palavras). 
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2 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento 
de Estruturas de Aço para Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 1986. (13.384 palavras). 

3 - Reis, António J., e Abecasis, T. Dimensionamento de Estruturas - Cap. 5 
- Concepção de Edifícios com Estrutura Metálica. Folhas DeCivil. Lis
boa: Instituto Superior Técnico, 1989. (4.393 palavras) 

4 - Reis, António J. Dimensionamento de Estruturas Metálicas. Parte IV. 1 -
Estruturas de Aço: Materiais. Folhas DeCivil. Lisboa: Instituto Superior 
Técnico, 1994. (3.785 palavras) 

5 - Carvalho, E. Cansado, J. Pereirinha Rodrigues e Alberto Raposo. "Projec
to e construção de estruturas metálicas nos Pavilhões dos Países Partici
pantes na Expo'98 e futuro Centro de Exposições de Lisboa". Constru
ção Metálica e Mista. Actas do Primeiro Encontro Nacional. Porto, No
vembro, 20-21, 1997. Eds. António Lamas, Paulo Cruz e Luís Calado. 
Braga, 1997. (3.828 palavras) 

6 - Appleton, João, e Silva, João Nunes. "Estruturas Metálicas Atirantadas em 
Obras de Reabilitação de Edifícios". Construção Metálica e Mista. Actas 
do Primeiro Encontro Nacional. Porto, Novembro, 20-21, 1997. Eds. 
António Lamas, Paulo Cruz e Luís Calado. Braga, 1997. (3.962 palavras) 

Língua Inglesa 
(total de palavras 'corpus' em língua inglesa: 66.247) 

1 - European Committee for Standardisation. Euwcode 3: Design of Steel 
Structures. Part 1.1: General Rules and Rules for Buildings. ENV 1993-
1-1. Brussels: European Committee for Standardisation, 1992. 

Inicialmente pretendíamos utilizar apenas os Eurocódigos em língua inglesa 
e portuguesa ('corpus' paralelo) como base de trabalho. Apesar de o Eurocódigo em 
língua portuguesa, ser uma tradução do documento em língua inglesa, não pareciam 
existir dúvidas quanto à sua qualidade, uma vez que tinha sido produzido sob a chan
cela do LNEC. Contudo, uma análise mais aprofundada revelou que este documento 
não seria suficiente para recolher todos os dados da ficha terminológica, como por 
exemplo definições. À medida que se foi desenvolvendo o trabalho chegámos à con
clusão que, apesar de estar de acordo com os critérios de selecção acima menciona
dos, não seria possível fazer um bom trabalho, com base apenas neste tipo de textos. 
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De notar que as obras de referência sobre esta área, em língua portuguesa, 
são em número muito reduzido. Com excepção dos apontamentos da disciplina de 
estruturas metálicas, existe apenas um manual em português do Brasil que, por ra
zões óbvias, não poderia fazer parte do 'corpus'. Por esta razão foi aumentado o 
'corpus' do projecto. Vamos então proceder à classificação dos textos utilizados: 

1 e 2 - textos normalizados. Trata-se de comunicação entre especialistas. 
Densidade elevada de termos técnicos. Credibilidade das instituições/especialistas 
que os produziram e actualidade dos mesmos, dado datarem respectivamente de 1992 
e 1986. Têm poucas definições, dado se partir do princípio que o leitor compreende os 
conceitos referidos. As poucas definições existentes, surgem com o objectivo de norma
lizar os conceitos e nem sempre são compreensíveis para o leitor não especializado. 

3 e 4 - textos didácticos. Comunicação entre especialistas e não especialis
tas ou em fase de especialização. Mantém-se a elevada densidade de termos técnicos 
e o critério de actualidade (1994/95). Há, no entanto, uma diferença considerável: 
aqui encontrámos um número elevado de definições (cujos exemplos se encontram 
abaixo). As relações entre o autor e o leitor determinam o número de explicações a 
ser fornecidas. De lembrar que Pearson (1998) sugere a selecção de um 'corpus' de 
texto adequado, com base em quadros de comunicação, permitindo encontrar textos 
deste género, com um número elevado de definições e explicações. Estas servirão, 
não só para utilização nas fichas terminológicas, como para situar os conceitos na fase de 
estruturação e, mais facilmente, compreender e apreender os conceitos. Foram, sem dú
vida, os textos mais adequados para utilização, tendo em vista os utilizadores da base de 
dados. Seria assim desejável ampliar o 'corpus' com textos deste género. 

5 e 6 - artigos de um congresso da especialidade. Comunicação entre espe
cialistas. Textos de 1997. Estes artigos possibilitam a observação da utilização, ou 
não, dos termos pelos especialistas num contexto que não é o da normalização dos 
textos 1 e 2. Nestes textos há também uma elevada densidade de termos técnicos e 
ausência de definições, salvo quando se trata de definir um novo conceito. 

Em relação à língua inglesa, apenas trabalhámos com um documento nor
malizado - o Eurocódigo. Este documento permitiu-nos a constituição de um 'corpus' 
paralelo, que foi utilizado para localização dos equivalentes. Foi, no entanto, neces
sário consultar outras obras (mencionadas na bibliografia da área), tais como dicio
nários técnicos, manuais didácticos em língua inglesa (que existem em número muito 
superior) e enciclopédias para confirmação dos equivalentes e recolha de contextos. 
Como há sempre alguma dúvida em relação à naturalidade dos documentos produzi
dos por organizações multilingues, há a necessidade de consulta de outras obras. 
Será também necessário ampliar o 'corpus' de língua inglesa, com textos de carácter 
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didáctico e artigos de revistas da especialidade. Há a possibilidade de utilizar alguns 
sítios da especialidade na Internet (cf. Bibliografia Área Construção Metálica) onde 
se poderá recolher artigos de publicações "online". Estes têm a vantagem de já esta
rem em formato electrónico. 

Todos os textos, com excepção do Eurocódigo em língua portuguesa, tive
ram que ser informatizados. Foram necessários muitos dias de trabalho para a cons
tituição deste pequeno 'corpus', mas que consideramos ser suficientemente repre
sentativo. Este é um trabalho moroso e que necessita de revisão, para que não se 
constitua um 'corpus' com erros ortográficos. Cada documento deverá, além disso, 
ser identificado no início, para que essa referência nunca se perca. No início de cada 
ficheiro colocámos as respectivas referências bibliográficas (cf. Anexo I). 

A constituição do 'corpus' paralelo obrigou também a um trabalho moroso 
de alinhamento de texto no programa Trados WinAlign (exemplo no Apêndice I), 
para que mais facilmente se pudesse identificar os equivalentes. 

4.4.4 - ESTRUTURAÇÃO CONCEPTUAL 

Como já referimos, apenas procedemos à estruturação conceptual em lín
gua portuguesa, dado ter sido a língua de partida do trabalho e não dispormos de um 
especialista nativo de língua inglesa para validação do mesmo. 

Optámos pela designação estruturação conceptual (Cabré 1998:182) e não 
sistema de conceitos, pois julgamos que este conceito é demasiado rígido dando, 
além disso, a ideia de que se trata de uma possibilidade única e absoluta. Tentou-se 
encontrar uma organização semântica nos textos, que possibilitasse uma visão geral 
da área e facilitasse a compreensão, à semelhança do que afirma Sager (1990:29): 

The size of conceptual fields and the complexity of relationships to be declared 
within it, is a matter of the practical assessment of the purpose for which the conceptual 
analysis is undertaken; in other words, terminology relates terms to concepts (and not 
vice versa) and is therefore not concerned with absolute conceptual systems but only with 
systems created for the specific purpose of assisting communication. 

Eisele e Le Meur (1999:2) referem-se à estruturação conceptual, como um 
compromisso entre uma ordenação ontológica familiar ao especialista e uma ordena
ção semântica correspondente, necessária à comunicação. 

Esta foi, sem qualquer dúvida, a tarefa mais complexa de todo o projecto, 
não só porque não existe um conjunto de procedimentos delineado, mas também 
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devido ao facto de não se estar familiarizado com uma determinada área e, como tal, 
não se dominar os aspectos cognitivos, ou seja, os conceitos dessa área. 

A metodologia utilizada foi uma espécie de receita, com ingredientes de 
várias propostas, sobretudo de propostas mais recentes de trabalho, nomeadamente 
Bourigault (1999), Gambier, Pearson (1998) e Temmerman (2000). Quase todas as 
etapas de trabalho foram manuais. Partimos do texto e dos termos, ou seja, começá
mos por uma leitura minuciosa de todos os textos, tentando identificar e assinalar os 
termos. Fizemos uma lista de palavras, utilizando o Wordsmith Tools e tentámos 
descortinar quais os termos, retirando todas as unidades gramaticais (preposições, 
artigos, etc.). Foi então feita uma nova leitura tentando, desta vez, proceder ao le
vantamento dos conceitos e ao seu registo manual. Passou-se, então, a uma outra 
fase, esta informatizada. Esta pesquisa permitiu-nos encontrar novos conceitos e 
termos, que começámos a tentar organizar. A medida que começámos a organizar 
uma estrutura, começámos também a situar os termos nessa mesma estrutura. Para 
tal, as propostas de Pearson (1998) e Temmerman (2000), de utilização de marcado
res linguísticos para identificações de relações conceptuais e definições, foi uma 
metodologia extremamente útil de trabalho, que poderá ser desenvolvida e aperfei
çoada em língua portuguesa com a utilização de um programa de "tagging". 

Utilizando o Wordsmith Tools foram feitas concordâncias com conceitos 
gerais da área, tais como ligação/ligações, com o objectivo de encontrar o que Sager 
designa por compostos (1990:76), (apresentamos alguns exemplos no Apêndice III). 
Desta forma foi possível encontrar um conceito genérico - tipos de ligações - ao 
qual estavam subordinados os conceitos ligações rebitadas, ligações aparafusadas, 
ligações soldadas. A análise textual permitiu identificar outras unidades, que também 
foram pesquisadas, dando origem a muitos outros conceitos: deformações, forças, ac
ções, fadiga, resistência, estruturas, soldadura e outros. De notar que os marcadores 
processo, função, método, tipo, operação deram também os seus resultados: 

1 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
(1986:18) 

O metal de adição para soldadura deve apresentar propriedades mecânicas não 
inferiores às do metal de base e possuir as adequadas características metalúrgicas em face 
da natureza do metal de base, do processo de soldadura utilizado, do tipo de cordões a 
executar, das condições em que é efectuada a soldadura e ainda de eventuais exigências 
relativas à utilização da estrutura. Para o efeito devem ser tidas em consideração as nor
mas portuguesas aplicáveis. 

Este extracto permitiu-nos identificar dois conceitos genéricos processo de 
soldadura e tipo de cordões. 
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2 - Eurocódigo 3 (1992:64): 

Os esforços numa estrutura hiperstática podem geralmente ser determinados usando 
um dos seguintes métodos: 

a) análise global elástica (5.2.1.3) 

b) análise global plástica (5.2.1.4) 

Condamines (1995:36) refere que, se existe um sistema conceptual, deverá 
ser possível encontrar, a partir de formas linguísticas presentes nas definições, as 
relações que se manifestam. Neste âmbito, os marcadores linguísticos sugeridos por 
Pearson (1998), para encontrar definições ou elementos explicativos (é, são, classi-
ficam-se, constituído/a, cuida, trata, é utilizado, possui, comporta, encontra-se, é 
caracterizado por, nomeadamente), forneceram excelentes pistas para encontrar re
lações de subordinação ou outras: 

1 - Reis (1989/90:38) 

As madres são vigas simplesmente apoiadas ou contínuas (com ou sem 
rótulas), sujeitas à acção de forças verticais - cargas permanentes e sobrecarga - e 
forças normais à cobertura - vento. 

Uma definição que nos permite classificar a unidade madre como vigas. 

2 - Reis (1989/90:9): 

Os pórticos são constituídos por montantes e travessas, elementos estrutu
rais estes que podem ser realizados em perfis laminados tipo HEB-HEA ou IPE-
INP, ou perfis soldados, conforme se representa nas figs. 2 e 3. 

Esta definição permite-nos inferir que montantes e travessas são ele
mentos estruturais que fazem parte de um conjunto mais vasto -pórticos. 

3 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (1986:23): 

Artigo 27° Tipos de cordões de soldadura 

Os tipos de cordões de soldadura são (fig. 2): 

a) cordões de topo - cordões que unem as peças colocadas topo a topo, no 
prolongamento umas das outras, tenham ou não os eixos coincidentes; 

b) cordões de ângulo - cordões que ligam as peças colocadas com sobrepo
sição ou que se intersectam. 
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4 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (1986:65-66): 

Na execução de ligações soldadas empregar-se-ão processos de soldadura 
de eficiência comprovada, nomeadamente a soldadura por arco eléctrico e a sol
dadura oxi-acetilénica, devendo respeitar-se as normas portuguesas em vigor, e, 
em particular, as condições anunciadas a seguir: 

Dado que já tínhamos identificado o conceito mais genérico (ou 
"umbrella category" como Temmerman (2000) o designa), conseguimos iden
tificar com o marcador nomeadamente, dois conceitos subordinados: soldadu
ra por arco eléctrico e soldadura oxi-acetilénica. 

5 - Eurocódigo 3 (1992:38): 

Os efeitos das acções (E) são respostas (por exemplo, esforços, tensões, 
deformações) da estrutura às acções. Os valores de cálculo dos efeitos das acções 
(Ed) são determinados a partir dos valores de cálculo das acções, dos dados geo
métricos e das propriedades dos materiais. 

Com esta definição, conseguimos classificar esforços, tensões e de
formações e, além disso, compreender o que são. 

Uma outra metodologia de trabalho foi, mais uma vez utilizando o Wordsmith 
Tools, fazer a concordância de certos conceitos, como por exemplo, ligações, vigas 
e outros. Através destes, foi possível encontrar muitos outros conceitos subordina
dos. A análise de concordância, com o conceito vigas, deu os seguintes resultados, 
devendo estes constituir um pequeno campo semântico terminológico. Constituiu-se 
um agrupamento de unidades lexicais, ligadas pela repetição de unidades significati
vas (Kocourek 1991:188): 
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alma de uma viga 
banzo da viga 

viga central 
viga encastrada 
viga Gerber 
viga-coluna 
vigas caminhos de rolamento 
vigas compostas 
vigas contínuas 
vigas de alma cheia 
vigas de fundação 
vigas de secção oca 
vigas em caixão 
vigas em consola 
vigas metálicas 
vigas principais 
vigas secundárias 
vigas simplesmente apoiadas 
vigas treliçadas 
vigas trianguladas 

Perante esta lista, facilmente se pode chegar à conclusão que, deverá existir 
uma alínea com o título Vigas na estruturação e que será necessário decidir, quais os 
candidatos a termos desta longa lista. Com todo este material e fontes auxiliares, tais 
como 'thesauri' de engenharia, índices dos manuais didácticos utilizados, os progra
mas das disciplinas de estruturas metálicas de várias universidades (acessíveis na 
Internet) e vocabulários especializados, fomos montando o "puzzle", embora por 
vezes tivéssemos dúvidas quanto à sua correcção. O especialista (Professor Doutor 
Mota de Freitas. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) imediatamente 
descortinou os termos e não termos e algumas relações de sinonímia (mencionadas 
abaixo na alínea Sinónimo correspondente à ficha terminológica). Chegámos à se
guinte lista na alínea Vigas: 

Alma de uma viga 
Banzo de uma viga 
Viga caminho de rolamento 
Viga composta 
Viga contínua 
Viga de alma cheia 
Viga de fundação 
Viga em caixão /viga de secção oca 
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Viga em consola 
Viga encastrada 
Viga Gerber 
Viga principal / viga mestra 
Viga secundária 
Viga simplesmente apoiada 
Viga triangulada / treliçada / de alma rota 
Viga-coluna 

Devemos, também, mencionar a utilidade das enciclopédias, como um meio 
de informação e compreensão de vários conceitos, para um leigo. Assai et ai 
(1992:411) sublinham que o contexto enciclopédico oferece informações de tipo 
referencial e constitui uma fonte de informações complementares preciosas sobre um 
conceito. Como exemplo, a leitura da entrada referente ao conceito deformação na 
Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura (1987:910) permite uma melhor compre
ensão destes fenómenos e a respectiva classificação: 

FIS. Deslocamento relativo dos átomos constituintes de um sólido por acção de 
uma força exterior que lhe é aplicada. São dois os princ. Tipos de D. Se a D. é temporária, 
i.e., se desaparece quando a força é removida, chama-se D. elástica. Mas se o sólido não 
readquire a sua forma primitiva, então diz-se que sofreu uma D. plástica. Quando a força 
que se aplica ao sólido é tal que o seu limite elástico (variável com a natureza do sólido) 
não é excedido, a D. que trem lugar é a elástica, mas se esse limite é ultrapassado o sólido 
deforma-se plasticamente. 

Houve também dúvidas, quanto a conceitos que não fazem parte apenas deste 
sub-domínio, problema que, segundo Sager (1987:37), é habitual neste tipo de área: 

The complexity of applied subjects, also called applied science or engineering, is 
internal. They gather or juxtapose the concepts of different sciences and their multiple 
theories, abstractions of practical observations and conceptual borrowings. 

Neste caso concreto, surgem conceitos que o sub-domínio das estruturas 
metálicas vai buscar à disciplina de ciência dos materiais, tais como propriedades 
mecânicas dos materiais, mas cuja inclusão era obrigatória, dado surgirem no 'corpus'. 
Outras áreas são também as dos fenómenos de tensões e deformações que não são 
exclusivos da área das estruturas metálicas. Suonuuti (1997:28/29) refere que uma 
recolha terminológica deverá incluir (1) conceitos específicos da área e apenas um nú
mero limitado de (2) conceitos comuns a várias áreas e (3) conceitos emprestados de 
áreas adjacentes. Julgamos, no entanto, ser inevitável a inclusão de um número conside
rável de conceitos referentes a (2), dada a interdisciplinaridade crescente dos nossos dias. 
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Como refere Condamines (1995:40), os resultados obtidos constituem hi
póteses linguísticas, que devem ser submetidos a um ou mais especialistas. Foi o que 
aconteceu com este trabalho. O resultado provisório obtido foi submetido ao "exa
me" de um dos especialistas, com quem tivemos a oportunidade de dialogar, (Profes
sor Doutor Mota de Freitas. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), 
especialista este, que esclareceu todas as questões, fazendo inclusivamente desenhos 
e esquemas de todas as estruturas e cedendo-nos material de referência. 

Devemos também sublinhar a importância da consulta de obras como 
'thesauri' e vocabulários para o trabalho de estruturação. Como já referimos nos 
Capítulos 1 e 3, os 'thesauri' são produtos das ciências da documentação e represen
tam tentativas de organização dos vários domínios do saber para indexação de docu
mentos. Como tal, constituem um auxiliar precioso para verificação de relações entre 
conceitos. Quando acima mencionámos que havia dúvidas quanto à inclusão de con
ceitos, relacionados com a ciência dos materiais, se consultamos o conceito resistên
cia dos materiais no LNEC (1989:158), comprovamos a sua relação com estrutura, 
cálculo de estruturas e material de construção: 

RESISTÊNCIA (DOS) MATERIAIS 
CF Estrutura 

Cálculo de estruturas 
Material de construção 
Mecânica aplicada 
Mecânica dos sólidos 

Esta relação é óbvia para o especialista, mas não para o leigo. Além destas 
relações, um 'thesaurus' constitui uma enumeração dos conceitos. Veja-se o exem
plo de viga (LNEC 1989:184/185). Aqui, encontramos imediatamente o conceito 
banzo. Já acima o termo banzo de uma viga tinha surgido nas ocorrências, dando a 
indicar, pelo elemento de, tratar-se de uma relação départe de. Como não consegui
mos encontrar uma definição no 'corpus' de trabalho, no Vocabulário da Teoria de 
Estruturas fomos encontrar uma definição (LNEC 1966:36) que nos esclareceu: 

Banzo - parte de uma viga que resiste principalmente aos momentos flectores. 

Encontra-se assim não só esclarecido o sentido do conceito, como o seu 
lugar na estruturação. Outras definições, encontradas nesta mesma obra, permitiram 
estabelecer relações e clarificar conceitos. Um outro exemplo, são os conceitos mon
tante e travessa, os quais conseguimos identificar, através de leituras, como estrutu
ras ou partes de estruturas, mas não estávamos certos quanto ao seu lugar exacto na 
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estruturação. Através das respectivas definições, conseguimos identificar um concei
to mais genérico, o de barra, ao qual estavam subordinados os outros dois conceitos 
e que este, por sua vez, poderia estar subordinado ao conceito estrutura reticulada 
(LNEC 1966:33): 

Barra - peça linear de uma estrutura reticulada compreendida entre nós consecutivos. 

Montante - barra vertical 

Travessa - barra horizontal 

Devemos realçar o facto de que, só realmente após um trabalho de estrutu
ração de um sistema, se consegue ter uma visão da área de especialidade, daí a sua 
importância. Parece-nos também, como já referimos, que esta estruturação deverá 
estar acessível ao utilizador da base de dados, permitindo-lhe uma melhor compreen
são. Tanto para o tradutor de textos de especialidade, como para um estudante de 
engenharia, este tipo de análises contribuem para a consolidação de conhecimentos e 
são instrumentos indispensáveis para as bases de conhecimentos, que actualmente 
estão a ser delineadas. 

Chegámos desta forma à seguinte estruturação conceptual da área: 

1. Materiais 
1.1 - Características e propriedades mecânicas e físicas do aço 

1.1.1 Ensaios 
1.1.2 Tensões e deformações 
1.1.3 Módulos 
1.1.4 Coeficientes 

1.2 - Produtos de aço 

2. Ligações 
2.1 - Tipos de ligação 
2.2 - Elementos de ligação 

2.2.1 Rebites 
2.2.2 Parafusos 

2.3 - Soldadura 
2.3.1 Processos de soldadura 
2.3.2 Tipos de soldadura 
2.3.3 Cordões de soldadura 
2.3.4 Entalhe 
2.3.5 Problemas das soldaduras 
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3. Estruturas e elementos estruturais 
3.1 - Elementos estruturais 

3.1.1 Perfis 
3.1.2 Vigas 
3.1.3 Arco 
3.1.4 Escora 
3.1.5 Tirante 
3.1.6 Pilar / coluna 
3.1.7 Chumbadouro 
3.1.8 Tramo 

3.2 - Vão 
3.3 - Cruzamentos 
3.4 - Estruturas 

3.4.1 Cobertura 
3.4.2 Pórtico 

4. Acções 
4.1 - Acções no tempo 
4.2 - Cargas 
4.3 - Sobrecargas 

5. Esforços 
5.1 - Cálculo dos esforços 

6. Tensões 

7. Momentos 

8. Fenómenos de instabilidade, deformações e modos de colapso 
8.1 - Encurvadura 
8.2 - Efeitos dinâmicos 

9. Resistências 
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4.4.5 - SELECÇÃO E EXTRACÇÃO DE TERMOS 

A selecção e extracção de termos foi um processo inicialmente manual e 
feito simultaneamente com a estruturação. Também aqui não existe uma fórmula 
única de trabalho. 

Depois de várias leituras e tentativas de identificação dos termos, foi elabo
rada uma lista de palavras e das respectivas frequências com o Wordsmith Tools, 
tentando-se retirar todas as unidades gramaticais e, a partir daí, começámos a elabo
rar uma possível lista. Como já referimos acima, foram também feitas concordâncias 
de termos, tentando encontrar os compostos. Os termos foram sendo registados na 
estruturação, ou seja, no seu devido lugar, tentando-se verificar, através do índice 
das obras que fazem parte do 'corpus', se não faltaria registar nenhum termo. Para 
esta etapa, contribuíram também os 'thesauri' e os vocabulários constantes da bibli
ografia da especialidade, na medida em que serviram para confirmação dos termos. 

Parece-nos que, à falta de uma fórmula de trabalho para esta etapa, e embo
ra parecendo que um leigo não é capaz de identificar os termos de uma área, após 
muitas leituras nos vamos habituando a vê-los e a identificá-los, mesmo sem uma 
metodologia exacta. De lembrar que a extracção automática de termos ainda está 
numa fase incipiente, mas que há investigações a ser desenvolvidas neste sentido 
(Bourigault 2000:4-5). No entanto, mesmo depois de feita uma recolha automática, 
continua a ser necessário submeter a lista a um especialista. 

De lembrar aqui também, o papel que os vocabulários e glossários especia
lizados desempenham para verificação da exaustividade de uma recolha efectuada. E 
sempre possível verificar se faltará algum termo que se encontra no vocabulário, 
através de uma consulta do 'corpus' informatizado. 

4.4.6 - A COOPERAÇÃO DO ESPECIALISTA 

L'expert est la plus noble conquête du terminologue. Il faut bien s'y préparer en 
montrant primo l'intérêt qu'on a déjà pour le sujet et secundo l'intérêt que devrait avoir 
l'expert à se voir offrir un outil fort appréciable pour communiquer ses connaissances 
efficacement au monde extérieur et aux apprentis. Cette recette fonctionne très bien. 
(Eisele e Le Meur 1999:2) 

Estas indicações fornecidas por Eisele e Le Meur são de extrema validade 
para a cooperação entre terrninógrafos/linguistas e especialistas. É verdade, que é 
obrigação do terminógrafo tentar demonstrar, ao especialista, a validade e a utilidade 
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do trabalho terminográfíco para qualquer domínio do saber, pois significa uma divul
gação desse domínio e, como tal, uma forma de prestigiar essa mesma área. Cabe-
nos a tarefa de interessar o especialista no nosso trabalho, mostrando-nos também 
interessados pela área que os especialistas representam e, além disso, reconhecer 
sempre a necessidade absoluta da sua participação, sem a qual o trabalho não terá a 
qualidade e validade necessárias. Tal como Maier e Massardier-Kenney (1993: 155) 
referem: "(...) asking the right question of the right person can yield answers that no 
dictionary could provide." 

Mas existe também o outro lado da questão, colocado por Conceição 
(1999:3): 

En régie générale, la conscience linguistique des spécialistes dans les divers 
domaines de la technologie et de la science, tout comme celle des chefs d'entreprise et 
des décideurs en matière d'activités industrielles, n'a pas encore été suffisament éveillé. 

Devemos no entanto afirmar que, as nossas consultas de especialistas foram 
bem sucedidas, dado que todos imediatamente reconheceram a validade e a utilidade 
deste tipo de trabalho, para além de que se mostraram muito interessados pelo "exer
cício de taxinomia" (Eisele e Le Meur 1999:2), desenvolvido aquando da estrutura
ção do domínio. 

Cabe-nos aqui uma chamada de atenção para trabalhos futuros, quanto a 
um erro inicialmente cometido - a consulta de um especialista numa fase demasiado 
prematura do trabalho. Sem muitas leituras e sem uma estruturação já delineada, 
pronta para discussão, não há uma base de trabalho e discussão e não se obtêm 
resultados, desperdiçando assim o nosso tempo e o tempo do especialista. 
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4.5 - A Ficha Terminológica 

O formato da ficha terminológica foi decidido com base nas necessidades 
dos utilizadores já definidas acima. Optámos por uma ficha com os seguintes campos 
(no Apêndice V encontram-se dez fichas terminológicas completas como modelo): 

N° entrada 
Vedeta 
Género 
Definição 
Fonte da definição 
Contexto 
Fonte do contexto 
Estrutura 
Nota 
Sinónimo 
Imagem 

Equivalente (aparece na ficha com a designação English) 
Definição 
Fonte da definição 
Contexto 
Fonte do contexto 
Sinónimo 

O campo Definição - A pergunta mais provável de alguém que não tem 
conhecimentos sobre uma determinada área é "O que é ...?" e por esta razão, o 
objectivo principal era encontrar definições que fornecessem as informações neces
sárias para a compreensão do termo que designa o conceito a ser definido. Não 
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houve, por isso, qualquer preocupação em elaborar definições segundo os princípios 
da terminologia clássica, mas sim em tentar descrever o sentido de um conceito 
(Temmerman 2000:123), adaptando o nível técnico e a formulação ao grupo de uti
lizadores em causa (Rousseau 1998:148). As definições constantes das fichas foram 
retiradas do 'corpus' de trabalho ou de outras obras, tais como normas, vocabulários, 
dicionários unilingues especializados ou enciclopédias. Remetemos para o capítulo 2, 
onde se fala da nova orientação textual e do abandono da definição como operação 
lógica, devendo antes ser coerente com o sentido contextual e pertinente (em relação aos 
utilizadores) (Bourigault 1999:31). Neste contexto Assai et ai (1992:411) afirmam: 

Le contexte définitoire présente l'avantage d'être un énoncé et permet d'éviter la 
définition ad hoc et l'artifice de la mise en position métalinguistique de type 
lexicographique. 

Houve dois métodos principais de recolha de definições: inicialmente um 
trabalho feito com o 'corpus' do projecto e, posteriormente, a recolha de definições em 
enciclopédias e vocabulários especializados, tendo que haver obviamente o cuidado de 
utilizar obras recentes, garantindo assim a actualidade das definições, ou quando tal não 
sucede, submeter a definição encontrada à validação de um especialista. 

Para mais facilmente encontrar definições no 'corpus' de trabalho, utilizá
mos uma metodologia proposta por Pearson (1998:27) já acima referida. Pearson 
sugere um conjunto de marcadores linguísticos utilizados em definições {técnica, 
método, processo, função (em português também funções)), aos quais podemos acres
centar operação, assim como um determinado número de verbos ou sintagmas ver
bais (é/são, é designado/chamado, é definido/a/conhecido/a, define-se como, repre
senta) para identificação de definições em contexto. Utilizando o programa Wordsmith 
Tools, introduzimos os marcadores. Apresentamos alguns exemplos de definições, 
encontradas com base neste método: 

1 - Soldadura: surgem duas definições complementares deste conceito num 
texto didáctico de Reis (1994:1/2), definições estas que são perfeita
mente adequadas para um utilizador não especializado. Estas defini
ções foram encontradas com os marcadores é, operação, consiste em: 

A soldadura é um meio de ligação muito frequente para execução em serralharia. 
Soldadura: operação que consiste em realizar uma junta soldada destinada a 

ligar entre duas ou mais partes de uma ligação assegurando por fusão a continuida
de material entre as partes. 

O princípio de soldadura consiste em criar uma continuidade material entre 
duas peças diferentes. 
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2 - No Eurocódigo (1992:34), a definição do conceito estados limites, com 
o marcador são: 

Os estados limites são estados para além dos quais a estrutura deixa de satis
fazer as exigências de projecto. 

3 - De acordo com Gouadec (1993:79) muitos substantivos são definidos 
pela sua função. O marcador função permitiu-nos encontrar (Reis e 
Abecasis 1989/90:20): 

A função dos contraventamentos, conforme já anteriormente se referiu é es
sencialmente a de garantir a resistência às acções horizontais, mas também a de 
melhorar a estabilidade da estrutura sob a acção das cargas verticais que provocam 
efeitos de instabilidade. Podem assim enunciar-se as seguintes funções principais 
dos contraventamentos: 

- garantir estabilidade estática 

- absorver as acções horizontais 

- melhorar a estabilidade da estrutura sob as acções verticais 

4 - Com o marcador caracteriza encontrámos uma definição de bambea-
mento no Regulamento das Estruturas de Aço para Edifícios (1986:39): 

Como se sabe, o bambeamento de elementos sujeitos a esforços de flexão é 
um fenómeno de instabilidade que se caracteriza pela ocorrência de grandes defor
mações transversais ao plano em que actuam os esforços de flexão. 

5 - Com o marcador define-se como foi também encontrada a seguinte 
definição (Reis 1994/95:13): 

A resistência à fadiga define-se como a tensão máxima que a peça pode 
resistir para um certo número de ciclos. 

6 - Com o marcador representa foi encontrada a seguinte definição (Reis 
1994/95:10): 

A tenacidade dum aço representa a sua capacidade de resistir à propagação 
de fendas sob tensões de tracção. 

De notar que não foram encontradas quaisquer definições nos artigos do 
congresso de construção metálica e mista. Estes textos, embora sendo uma óptima 
fonte de confirmação de utilização de termos, por parte dos especialistas, não são a 
melhor fonte de definições e explicações de sentido. Isto porque se trata de especi-
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alistas a falar com especialistas que, obviamente, não necessitam de definições dos 
conceitos mais habituais. Só se encontraria uma definição neste contexto, se se tra
tasse de um conceito novo que precisasse de definição. 

Houve casos em que não encontrámos qualquer definição no 'corpus' ou 
nos manuais e enciclopédias constantes da bibliografia, daí que tenha sido necessário 
pedir a um especialista (Professor Doutor José António Fonseca da Mota Freitas) 
para formular uma definição do conceito cobertura em "shed", que faz parte das 
fichas terminológicas (Apêndice V): 

Cobertura de edifícios industriais em forma de prisma triangular horizontal assi
métrico. Uma cobertura em "shed" é constituída por uma série de prismas perpendicula
res ao eixo do edifício e cujos planos mais inclinados são normalmente envidraçados, o 
que permite uma boa iluminação sem incidência directa dos raios solares, desde que 
orientados a noroeste ou nordeste. 

As definições em língua inglesa foram, na sua maior, parte retiradas de enci
clopédias e manuais didácticos. Por vezes, também o campo Contexto inclui elemen
tos definidores, para além de exemplos de fraseologia e utilização do termo. Alguns 
exemplos: 

1 - beam-column - Dorf (1996:304): 

Many strucutural components, particularly those in continuous frames, are subjected 
to significant amounts of both bending and axial load - either tension or compression. If 
the axial load is compressive, the member is referred to as a beam-column. 

2 - limit states - Dorf (1996:301) 

There are two possible failure modes, or limit states, for tension members: yielding 
of the gross cross section and fracture of the net cross section. 

3 - deformation - Ambrose (1997:31) 

A practical limitation is the amount of deformation steel can tolerate. Deformation 
- literally, shape change - is inevitable because stress resistance cannot be developed 
without some accompanying strain. 

No entanto, é de lembrar que, à semelhança do que acontece em língua 
portuguesa, há vários manuais didácticos (aliás em número bastante superior), dicio
nários técnicos unilingues e enciclopédias, de onde se poderiam retirar muitas defini
ções bastante claras, para o utilizador menos especializado. Alguns exemplos: 
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1 - Limit state - Dorf (1996:306) 

A failure condition upon which the strength of a member is based. Yielding of a 
tension member is an example of a limit state, and the axial tensile force causing the 
yielding is the corresponding strength. 

2 - Block shear - Dorf (1996:306) 

A limit state in which a block of material is torn from a member or connecting 
element, such as a gusset plate. When this occurs, one or more surfaces of the block fail 
in shear, either by fracture or yielding, and another surface fails in tension, either by 
fracture or yielding. 

3 - Beam-column - McGraw-Hill (1994:205) 

A structural member subjected simultaneously to axial load and bending moments 
produced by lateral forces or eccentricity of the longitudinal load. 

4 - Purlin - McGraw-Hill (1994:1610) 

A horizontal roof beam, perpendicular to the trusses or rafters; supports the roofing 
material or the common rafters. 

5 - Truss - McGraw-Hill (1994:2078) 

A frame, generally of steel, timber, concrete or a light alloy, built from members 
in tension and compression. 

Os exemplos acima serviriam, também, para situar o conceito no sistema de 
conceitos, caso se tivesse procedido à estruturação do domínio. 

Mas nem sempre as definições encontradas foram satisfatórias, como por 
exemplo a definição de tensão de cedência (LNEC 1966: 40): 

Tensão correspondente ao início da cedência. 

Esta definição é circular porque repete dois termos do conceito, que o uti
lizador poderá desconhecer, não sendo por isso esclarecedora. Recorremos, por esta 
razão, a um manual didáctico (Smith 1996:270): 

(...) representa a tensão a partir da qual a deformação plástica do metal ou liga 
metálica passa a ser significativa. 
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Os campos Fonte da Definição e Fonte do Contexto - Nestes campos, 
são introduzidas as referências bibliográficas da obra, onde foram recolhidas as defi
nições e os contextos. Poderá tratar-se de uma obra do 'corpus' de trabalho, uma 
enciclopédia, dicionário especializado ou sítio da Internet. Os elementos bibliográfi
cos estão ordenados da mesma forma que a restante bibliografia da dissertação. 

O campo Contexto - Para este campo, tivemos o cuidado de seleccionar 
um pequeno parágrafo, com um exemplo pertinente de utilização do termo, que 
pudesse ser útil para os utilizadores, nomeadamente os tradutores. Especialmente no 
caso do campo Contexto em língua inglesa, como por vezes não conseguimos uma 
definição do termo, tivemos o cuidado de seleccionar um contexto explicativo ou asso
ciativo, que permita ao utilizador uma melhor identificação e compreensão. A maior 
parte das informações foi retirada de manuais didácticos. Por exemplo a ficha referente 
ao conceito esforço transverso tem o seguinte contexto em língua inglesa: 

Shear in beams is the vertical slicing effect produced by the opposition of vertical 
loads on the beams (down) and the reactive forces at the beam supports (up). To illustrate 
the internal shear force mechanism, designers use a shear diagram. (Ambrose 1997:104) 

O campo Fraseologia - tentámos registar neste campo fraseologia rele
vante, sobretudo para auxílio de tradutores. Por exemplo, na ficha do termo canto
neira foi registada a utilização de cantoneira de abas iguais / cantoneira de abas 
desiguais/cantoneiras ligadas em estrela, cujos equivalentes aparecem também em 
língua inglesa (cf. Apêndice V). 

O campo Estrutura - Neste campo foi mencionado o lugar do termo/ 
conceito na estruturação da área. Pretende-se fornecer informação ao utilizador, que 
melhor lhe permita situar e identificar o conceito em questão. Por exemplo, o concei
to cantoneira está na estruturação em Estruturas e Elementos Estruturais; Perfis. O 
utilizador fica assim com a indicação que cantoneira é um elemento e um perfil. 

0 campo Sinónimo - Quando encontrados sinónimos no 'corpus', estes 
foram registados neste campo. Utilizando os marcadores também designado/a por e 
também conhecido/a por/como, encontrámos os seguintes casos de sinonímia, que 
foram registados nas respectivas fichas: 

1 - Eurocódigo (1992:240) 
Nota: A tensão geométrica também é conhecida por "tensão no ponto quente". 
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2 - Reis e Virtuoso (1994/95:2) 
O problema da torção não-uniforme, por vezes também designado por torção com 
empenamento (...)• 

3 - Barreto (1999/2000:15) 
Espessura de um cordão, a, (também conhecida como garganta da soldadura) (...)• 

Apareceram, no 'corpus' de trabalho, os termos viga principal e viga cen
tral e ficámos na dúvida se seriam sinónimos. Na procura do equivalente, que a julgar 
pelas ocorrências encontradas acima em língua inglesa seria "main beam", fomos 
encontrar no CD-ROM da CICCOPN ([1999]) o seguinte equivalente de "main beam", 
com a respectiva definição: 

Viga mestra - Viga principal usada em pórticos com vãos de grandes dimensões, 
e sobre a qual se apoiam as restantes vigas, suportando o conjunto. É utilizada para 
suportar grandes cargas. É feita de madeira, aço laminado ou betão armado. 

Dado que no 'corpus' de trabalho não possuíamos dados suficientes para 
chegar a uma conclusão, sobre se os três termos em língua portuguesa seriam sinóni
mos, só o especialista (Professor Doutor José António Fonseca da Mota Freitas) 
pôde auxiliar-nos na resolução da questão: viga central não é um termo e viga mes
tra e viga principal são sinónimos. Surgiram ainda outros sinónimos, que deverão 
ser sempre registados na ficha terminológica: 

Bambeamento / encurvadura lateral 

Varejamento / encurvadura por flexão 

Viga em caixão / de secção oca 

Viga triangulada / viga treliçada / viga de alma rota 

Em língua inglesa o fenómeno também surgiu aquando das nossas pesquisas 
de equivalentes. Um exemplo, é o caso da ficha referente ao conceito tensão de 
cedência, cujo equivalente surge sempre no Eurocódigo como "yield strength". Ao 
pesquisarmos no LNEC (1966) aparece-nos o equivalente "yield point". Ao consul
tarmos Pinto (1985) aparece-nos "yield strength". Ficámos assim algo confusos. Uma 
pesquisa na Internet esclareceu a questão. No sítio da Enciclopédia Britânica, fomos 
encontrar as definições que, em língua inglesa, permitem fazer a distinção entre "yield 
point" e "yield strength", ficando a saber que existe um sinónimo de "yield point" que 
é "elastic limit". As definições foram transferidas para a ficha terminológica, servin
do assim para auxiliar o utilizador e os dois termos foram registados como equiva
lentes de tensão de cedência (cf. Apêndice V). 
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Imagem  muito importante e mais esclarecedora do que muitas definições 
no caso de referentes concretos e até abstractos. O leitor não especializado ou em 
fase de especialização, compreenderá melhor o que é uma cantoneira, se na respec

tiva ficha terminológica tiver a imagem de uma cantoneira: 

IETRADOS MultiTerm '95 Plus! BASE4.MTW <Víew> í 
Elle Ed* tfiew Search Help 

Index |poitiignes _ J j 

bombeamento cantoneira 
d Target | English j * J 

cobertura em "shed" ] 

Entiy Numhei 6 

Português 
cantoneira s»**. I. 

Definição Peça de metal, madeira ou outra material, com secção em forma de ângulo recto. E 
utilizada como elemento estrutural ou de remate e de reforço de esquinas. 
Fonte Dicionário Ilustrado e Multilingue da Construção. CD-ROM. CICCOPM, [1999]. 
Contexto Mo caso de cantoneiras ou de outros perfis isolados fraccionados excentricamente em consequent 
do modo como são realizadas as ligações, para ter em conta os esforços secundários resultantes, deve 
efectuar-se o dimensionamento, tanto dos perfis como das ligações, considerando um esforço de tracção 
superior ao efectivamente actuante e obtido deste pela multiplicação por um coeficiente de aumento. 
Fonte contento Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento de Estruturas de 
Aço para Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986. 
Fiaseologia cantoneira de abas iguais / cantoneira de abas desiguais / cantoneiras ligadas em estrela 
F-itiIITIII i Estruturas e elementos estruturais. Perfis. 

English 

angle (section) 
Definição Structural steel shape resembling L. May be Equal Leg Angle or Unequal Leg Angle. Used in trussi 
and built-up girders. 
fonte Bridges and Tunnels of Allegheny County, Pennsylvania. Terminology. 
<http://www.buildingtBchnology.com/bcba/bridges/about/htm> 
Coirtexio Structural angles have L-shaped sections. Both legs of an angle have the same thickness. Table A. 
in Appendix A gives dimensions, weights and other properties of equal and unequal leg angles. 
Fonte contejtto Ambrose, James. Simplified Design of Steel Structures. New York: John Wiley &Sons, 1997 
Fiaseoioiiui equal leg angle / unequal leg angle / star-battened angle 

[ Target Term -> Contexto 

i j >S I« t | | : Q 2 3 1 S I 0 M [j | j JTRADOS MuHiTetm ~ y Microsoft Word ■ Capítulo 4 

Todos os conceitos que fazem parte do capítulo Estruturas e Elementos 
Estruturais deveriam ter a respectiva imagem na ficha terminológica, bastando para 
tal utilizar um scanner para copiar a imagem, colocála no respectivo ficheiro na 
Definição da Base de Dados e depois seleccionar o ficheiro correspondente, quando 
foi elaborada a ficha terminológica. 

O campo English  campo onde foi registado o equivalente do termo em 
língua inglesa. A pesquisa de equivalentes foi inicialmente feita com base no 'corpus' 
paralelo do Eurocódigo em língua portuguesa e em língua inglesa. Os dois textos 
foram introduzidos no programa Trados WinAlign, fazendose o respectivo alinha

mento, que permitia encontrar o termo correspondente em língua inglesa. 
Apesar da fiabilidade dos documentos, não quisemos basear a pesquisa termi

nológica em textos traduzidos e, por isso, todos os equivalentes foram confirmados em 
manuais, enciclopédias e dicionários de língua inglesa. Como ferramenta de auxílio, foi 
também utilizado o Eurodicautom, as bases de dados na Internet e Pinto (1985). 
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Um exemplo do trabalho que deverá ser levado a cabo, durante a pesquisa 
de equivalentes, é o termo viga, cujo equivalente em inglês pensávamos, inicialmen
te, ser o termo "beam". Como encontrar, no entanto, os equivalentes de todas as 
ocorrências encontradas com o termo viga? 

Alma de uma viga 
Banzo de uma viga 
Viga caminho de rolamento 
Viga composta 
Viga contínua 
Viga de alma cheia 
Viga de fundação 
Viga em caixão /viga de secção oca 
Viga em consola 
Viga encastrada 
Viga Gerber 
Viga principal / viga mestra 
Viga secundária 
Viga simplesmente apoiada 
Viga triangulada / treliçada / de alma rota 
Viga-coluna 

Procedemos à procura de concordâncias com o 'corpus' em língua inglesa, 
tendo-se encontrado os seguintes: 

beam end-plate 
beam flange 
beam web 

cantilever beams 
continuous beams 

runway beams 
simply supported beams 

Fomos por isso obrigados a recorrer a outras fontes, tais como os manuais 
introdutórios mencionados na bibliografia da especialidade, enciclopédias e dicioná
rios técnicos unilingues, para tentar resolver o problema, pois era óbvio que não 
tínhamos todos os equivalentes, para a lista de ocorrências acima com o termo "beam". 
Desta vez a pesquisa foi feita manualmente, dado que o restante material não está 
disponível em formato electrónico. Fomos encontrar: 
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beam web 
continuous beams 
fixed-ended beams 

flange of a beam 
gantry beams 

overhanging or cantilever beams 
secondary beams 

simple beams 
simply supported beams 

Universal beams 

Encontrámos, além disso, uma frase indicativa de que poderia haver um 
outro equivalente para alguns tipos de vigas (Ambrose 1997:111): 

when beams are supported by other beams (known as girders) 

Assim sendo, teríamos que descobrir qual a diferença entre "beams" e 
"girders" e, para isso, recorremos a um manual, onde encontrámos as seguintes defi
nições (Wellere Allen 1997:14): 

Beams and girders are members whose main function is to carry vertical load 
across horizontal distances (spans), and are therefore required to resist the moments and 
shears produced by these conditions. (...) Though beams and girders are essentially the 
same thing, it is usual to define them as follows: 

Beams. Members of simple form of construction, usually rolled T or 'H' sections, 
e.g. Universal beams or columns, joists, channels, etc. 

Girders. Members of more complicated form of construction such as those 
compounded from rolled sections and plates, plate girders, gantry girders, etc. 

(...) Beams and girders are classified into the following types. 

Type 1 Simple beams 
1.1 Simply supported beams with lateral restraint to the compression flange 

provided continuously. 
1.2 Simply supported beams with lateral restraint provided at intermediate 

positions only, or without lateral restraint. 
1.3 Overhanging or cantilever beams. 
1.4 Continuous beams and fixed ended beams 
1.5 Compound beams - symmetrical. 
1.6 Compound beams - asymmetrical (crane gantry girder) 

Type 2 Plate girders 
2.1 Plate girders with symmetrical flanges. 
2.2 Plate girders with asymmetrical flanges. 
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Com esta definição ainda nem tudo está esclarecido, apesar de a classifica
ção esclarecer o leitor sobre os diversos tipos existentes.. O leitor não especializado 
fica a saber que "girders" são talvez vigas com uma forma mais complicada, mas 
continua sem conseguir estabelecer equivalências. Neste aspecto, os dicionários es
pecializados e vocabulários prestam algum auxílio. Procurámos na Internet e, em 
alguns sítios, encontrámos informações muito úteis, como por exemplo esta defini
ção de "beam" (<http://www.buildingtechnology.com/>): 

Beam 
A horizontal structure member supporting vertical loads by resisting bending. A 

girder is a larger beam, especially when made of multiple plates. Deeper, longer members 
are created by using trusses. 

Uma pesquisa do termo "girder" conduziu-nos a um 'thesaurus' de arte e 
arquitectura (<http://www.getty.edu/>), onde encontrámos a seguinte definição: 

Girders - large or principal beams used to support concentrated loads at isolated 
points along their length. 

Além disso, na mesma ficha encontrámos as várias ocorrências do termo e a 
indicação de "box girders" com um sinónimo de "box beam". Tudo isto só serviu 
para aumentar a confusão. 

Fizemos uma nova pesquisa em todas as obras mencionadas na bibliografia 
e fomos encontrar: 

box girder 

gantry girder 

hybrid girder (designado pelo especialista que utiliza o termo como um novo conceito) 

plate girder 

Começámos por procurar o equivalente no 'corpus' paralelo do Eurocódigo 
e nos dicionários e vocabulários mencionados na bibliografia da área. Tentámos ela
borar quadros comparativos para cada termo, por exemplo: 

Viga 
em consola 

Eurocódigo 

Cantilever 
beams 

Vocabulário 
LNEC 

Cantilever 

Profabril 

Cantilever 
beam 

Dicionário 
Ilustrado da 
Construção 

Cantilever 
beam 
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Dado que parecia não haver dúvida quanto à equivalência de conceitos (de
pois de verificadas as definições em língua portuguesa e inglesa), e que o termo 
aparece no 'corpus' de trabalho em língua inglesa, não houve dúvidas quanto ao 
equivalente: viga em consola - "cantilever beam" (ver ficha terminológica no Apên
dice V). Uma vez que no Vocabulário da Teoria das Estruturas surge apenas o termo 
consola, e que no Eurocódigo aparecem ambos os termos, optámos por colocar viga 
em entre parêntesis, indicando assim a possibilidade de ambas as utilizações. 

Começando por resolver os equivalentes directos, com base nas concordân
cias do 'corpus' e nos termos encontrados nos manuais em língua inglesa e nas defi
nições em dicionários técnicos unilingues, conseguimos estabelecer alguns equiva
lentes. Os restantes foram esclarecidos pelo especialista (Professor José Fonseca da 
Mota de Freitas. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) que teve o 
cuidado de fazer ilustrações de todas as vigas e ainda fornecer materiais de referência 
para o trabalho. Chegámos desta forma à seguinte lista de equivalentes: 

(viga em) consola 

alma de uma viga 

banzo de uma viga 

viga caixão 

viga caminho de rolamento 

viga composta 

viga contínua 

viga de alma cheia 

viga encastrada 

viga principal 

viga secundária 

viga simplesmente apoiada 

viga triangulada /viga treliçada / viga 
de alma rota 

viga-coluna 

cantilever (beam) 

web of a beam 

flange of a beam 

box girder 

gantry girder 

compound beam / plate girder 

continuous beam 

solid-web beam 

fixed-ended beam 

main beam 

secondary beam 

simply supported beam 

lattice girder / open-web girder 

beam-column 

Todos estes equivalentes foram confirmados em manuais, enciclopédias ou 
sítios em língua inglesa na Internet. 
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A Internet foi uma outra forma de confirmação de equivalentes. A título de 
exemplo, para o termo tenacidade o Eurocódigo em língua inglesa apresentava o 
equivalente "fracture toughness", encontrado no 'corpus' paralelo. Como pretendía
mos confirmar a utilização deste termo, recorremos inicialmente a um dicionário 
técnico unilingue, onde o termo não foi encontrado. Foi feita uma pesquisa na Inter
net com as palavras material + properties, uma vez que sabemos tratar-se de uma 
propriedade do aço. Com um programa que faz a pesquisa em vários motores foram 
encontrados vários sítios sobre metais que continham glossários e dicionários. Num 
destes sítios, designado Principal Metals Online, encontrámos o termo "toughness" 
como sendo uma propriedade, com a seguinte definição: 

Toughness - property of resisting fracture or distortion. Usually measured by impact 
test, high impact values indicating high toughness. 

Com base na definição, decidimos optar pelo equivalente "toughness" para a 
ficha terminológica, aproveitando a definição e apresentando também um exemplo de 
utilização do termo no campo Contexto (consultar respectiva ficha no Apêndice V). 

No 'corpus' de trabalho e nas obras consultadas, encontrámos alguns casos 
de utilização de estrangeirismos ou termos em língua inglesa entre aspas sem tradu
ção: cobertura em "shed" (Reis 1994/95), "shear lag" (Eurocódigo 1993). Alguns 
destes chegam a entrar na língua portuguesa e a institucionalizar-se. O dicionário 
CICCOPN ([1999]) apresenta como entrada "gousset", como sendo um termo da 
língua portuguesa. 

No caso do termo cobertura em "shed" que faz parte das fichas terminoló
gicas, apesar de termos encontrado num dicionário CICCOPN ([1999]) um equiva
lente em língua portuguesa cobertura em dente de serra, optámos por colocá-lo no 
campo Sinónimo, dado que no 'corpus' de trabalho não aparece e parece prevalecer 
o estrangeirismo "shed". 

O campo Nota - deverá ser utilizado para informações úteis sobre utiliza
ção ou até etimologia de certos termos. Por exemplo, na ficha correspondente ao 
termo cobertura em "shed", este campo serviu para informar o utilizador sobre a 
possível origem da utilização do estrangeirismo e, também, para chamar a atenção 
para o facto de ser o termo utilizado: 

Embora o termo "cobertura em dente de serra" seja apresentado como sinónimo, 
não foram encontrados exemplos de utilização. O estrangeirismo "shed" parece ter-se 
instalado na literatura. Como a estrutura proliferou no Reino Unido para cobertura de 
edifícios industriais, deram à estrutura o nome do elemento que ela cobre. 

-109-



4.6 - O Desenvolvimento do Projecto 

O primeiro passo para desenvolvimento seria contactar uma instituição ou 
organização, como por exemplo a Associação Portuguesa de Construção Metálica e 
Mista, com o objectivo de analisar a possibilidade de colaboração e interesse na 
publicação de um produto deste género patrocinado pela Associação. 

Para chegar a um número de cerca de 250 termos, deverá haver um aumen
to do 'corpus' de trabalho em língua portuguesa, sobretudo com outros manuais 
para obtenção de definições pertinentes e, também, com artigos dos congressos e 
colóquios da especialidade, onde, como já afirmámos, se poderá confirmar a utiliza
ção dos termos e conceitos, a sua evolução e os novos conceitos que vão surgindo, 
resultantes das investigações e desenvolvimentos. Um exemplo deste aspecto é o 
parágrafo que surge em Dowling e Burgan (1997:157) apresentando um novo con
ceito - "hybrid girders". O especialista (Professor Doutor José António Fonseca da 
Mota Freitas. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) esclareceu-nos 
quanto ao equivalente em língua portuguesa - viga híbrida. 

Another new concept in medium span composite bridges has been the introduction 
of hybrid girders. Hybrid girders combine different grades of steel in the web and flanges. 
Since the webs are generally governed by shear buckling rather than yielding whereas 
the flanges (particularly the tension flange) are generally governed by yielding, the use of 
such hybrid girders can lead to economic advantages. 

Há a possibilidade de desenvolvimento do trabalho em língua inglesa, sendo 
para isso necessário aumentar o 'corpus' e a colaboração de um especialista nativo 
da língua. É também possível um alargamento a outras línguas, se um estudo confir
mar o interesse dos possíveis utilizadores. 

Poder-se-ia, além disso, analisar a possibilidade de constituir uma base de 
dados da área, que incluísse informações várias como normas, instituições ligadas à 
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área, o glossário, um 'corpus' textual, ligações a outras instituições de interesse, etc. 
A maior dificuldade de um projecto desta envergadura, para além dos custos, seria a 
questão dos direitos de autor para publicação dos textos. 

A base de dados a constituir deveria prever a possibilidade de interacção 
com os utilizadores, permitindo a sua colaboração através do envio de comentários e 
informações úteis para o desenvolvimento das fichas terminológicas. Tornar-se-ia 
num observatório da área, aumentando constantemente o 'corpus' de trabalho e apre
sentando propostas de criação de novos termos para os novos conceitos que fossem 
surgindo. 

- / / / -



Conclusão 



Este projecto de criação de base de dados, na área da construção metálica, 
permitiu-nos estudar e experimentar as novas metodologias de duas jovens discipli
nas, que são a terminologia e a terminografia, aplicadas à elaboração de produtos 
como dicionários e bases de dados temáticos. Permitiu-nos, também, concluir que 
estas disciplinas têm grande importância para a tradução técnica e para toda a comu
nicação especializada. Todos podemos beneficiar com o desenvolvimento de produ
tos terminográficos: a língua portuguesa como veículo de transmissão de conhecimen
tos especializados e as diferentes áreas técnicas e científicas, dado que a divulgação do 
léxico de uma área contribui para o seu prestígio na comunidade em que se insere. 

O exercício taxinómico, levado a cabo aquando da estruturação conceptual, 
foi uma tarefa complexa, mas que demonstrou ser de grande utilidade e indispensável 
para a compreensão de qualquer área especializada. Além disso, é este tipo de exer
cício que importa fazer para desenvolvimento das chamadas bases de conhecimento, 
que estão a ser planeadas no âmbito das investigações recentes e das relações entre 
terminologia e representação de conhecimentos. 

Muito se conseguiu fazer, com base nas novas orientações da terminologia 
e terminografia, nomeadamente o trabalho com base em 'corpora'. Na realidade, a 
análise de amostras do discurso especializado, permite a recolha de muita informa
ção, de carácter não só linguístico, como conceptual, não sendo por isso incompatí
vel com a vertente conceptual da terminologia. O texto pode e deve, de facto, ser o 
ponto de partida destes trabalhos, porque além de tudo é representativo do uso de 
uma comunidade especializada, contribuindo as informações aí recolhidas para a na
turalidade dos textos traduzidos. 

Este projecto revelou, também, um aspecto importante da carreira do tra
dutor dos nossos dias - a necessidade de formação em terminologia e em métodos de 
trabalho terminográfico, assim como o domínio das ferramentas informáticas ao ser
viço da tradução. Não basta ter um computador pessoal para processamento de tex
to. É necessário conhecer os programas disponíveis, aprender a utilizá-los e rentabilizá-
los, é necessário também saber gerir os recursos linguísticos e terminológicos na 
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Internet. A profissão do tradutor exige várias competências: linguística, cognitiva, 
informática, gestão de terminologia, e outras. 

Há a possibilidade de um estudo posterior mais aprofundado sobre esta 
matéria, e a necessidade de interessar uma instituição ou associação para avançar 
com este projecto, algo que pretendemos levar a cabo. A base de dados a constituir 
poderia tornar-se uma base de conhecimentos nesta área, que seria colocada na In
ternet, fornecendo todo o tipo de informações e permitindo o intercâmbio com os 
utilizadores, para que pudessem inclusivamente colaborar no projecto e contribuir 
para o seu desenvolvimento. Poderia ser constituída uma base textual de apoio, permi
tindo desta forma, criar um observatório da evolução da área, uma vez que tudo indica 
que a utilização de estruturas metálicas na construção irá expandir-se em Portugal. 
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"S.I. units""Unidades S.I." 
"Symbols used in Part 1 of Eurocode 3""Simbolos usados na Parte 1 
do Eurocódigo 3" 
"Latin upper case letters""Letras maiúsculas latinas" 
"Greek upper case letters""Letras maiúsculas gregas" 
"Latin lower case letters""Letras minúsculas latinas" 
"Greek lower case letters""Letras minúsculas gregas" 
"Subscripts""índices" 
"Use of subscripts in Part 1 of Eurocode 3""Utilização de indices 
na Parte 1 do Eurocódigo 3" 
"Conventions for member axes""Convenções para os eixos dos 
elementos" 
"Basis of design""Bases para dimensionamento" 
"Fundamental requirements""Requisitos fundamentais" 
"Definitions and classifications""Definições e classificações" 
"Limit states and design situations""Estados limites e situações 
de projecto" 
"Material properties""Propriedades dos materiais Propriedades dos 
materiais" 
"Geometrical data""Dados geométricos" 
"Load arrangements and load cases""Carregamentos e casos de carga" 
"Design requirements""Regras de dimensionamento" 
"General""Generalidades" 
"Ultimate limit states""Estados limites últimos" 
"Partial safety factors for ultimate limit states""Coeficientes 
parciais de segurança para os estados limites últimos" 
"Serviceability limit states""Estados limites de utilização" 
"Durability""Durabilidade" 
"Fire resistance""Resistência ao fogo" 
"Materials""Materials" 
"General""Generalidades" 
"Structural steel""Aço em elementos estruturais" 
"scope""Campo de aplicação" 
"Material properties for hot rolled steel""Propriedades mecânicas 
dos aços laminados a quente" 
"Material properties for cold formed steel""Propriedades mecânicas 
dos aços enformados a frio" 
"Dimensions, mass and tolerances""Dimensões, massa e tolerâncias" 
"Design values of material coefficients""Valores de cálculo das 
propriedades dos materiais" 
"Connecting devices""Elementos de ligação" 
"General""Generalidades" 
"Bolts, nuts and washers""Parafusos, porcas e anilhas" 
"other types of preloaded fasteners""Outros tipos de ligadores 
pré-esforçados" 
"Rivets""Rebites" 
"Welding consumables""Consumíveis para soldadura" 
"Serviceability limit states""Estados limites de utilização" 
"Basis""Bases" 
"Deflections""Deslocamentos (flechas)" 
"Requirements""Requisitos" 
"Limiting values""Valores limites" 
"Ponding""Acumulação de águas pluviais" 
"Dynamic effects""Efeitos dinâmicos" 
"Requirements""Requisitos" 
"Structures open to the public""Estruturas acessíveis ao público" 
"Wind-excited oscillations""Oscilações produzidas pelo vento" 
"Utimate limit states""Estados limites últimos" 
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"EUROPEAN PRESTANDARD""PRÉ-NORMA EUROPEIA PRÉ-NORMA EUROPEIA" 
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"Eurocode 3 :""Eurocódigo 3" 
"Design of steel structures""Projecto de estruturas de aço 
Projecto de estruturas de aço" 
"General rules and rules for buildings""Regras gerais e regras 
para edifícios" 
"This European Prestandard (ENV) was approved by CEN on as a 
prospective standard for provisional application.""A presente Pré-
Norma Europeia foi aprovada pelo CEN em como projecto de norma 
para aplicação provisória." 
"The period of validity of this ENV is limited initially to three 
years.""0 prazo de validade desta ENV é de três anos." 
"After two years the members of CEN will be requested to submit 
their comments, particularly on the question whether the ENV can 
be converted into a European Standard (EN).""Ao fim de dois anos, 
solicitar-se-á aos membros do CEN que apresentem os seus 
comentários, particularmente no que se refere à eventualidade da 
conversão desta ENV em Norma Europeia (EN)." 
"CEN members are required to announce the existence of this ENV in 
the same way as for an EN and to make the ENV available promptly 
at national level in an appropriate form.""0s membros do CEN 
deverão divulgar a existência desta ENV de forma idêntica à que 
utilizariam para divulgar uma EN, bem como torná-la disponível a 
nivel nacional rapidamente e de forma adequada." 
"It is permissible to keep conflicting national standards in force 
(in parallel with the ENV) until the final decision about the 
possible conversion of the ENV into an EN is reached. ""As normas 
nacionais contraditórias com esta ENV podem ser mantidas em vigor 
(paralelamente à ENV) até decisão final sobre a possível conversão 
da ENV em EN." 
"CEN members are the national standards bodies of Austria, 
Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, 
Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, 
Sweden, Switzerland and United Kingdom.""Os membros do CEN são os 
organismos nacionais de normalização dos seguintes paises: 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, 
Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Paises 
Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suiça." 
"European Committee for Standardisation""Comité Europeu de 
Normalização" 
"Content""ÍNDICE" 
"Foreword""Preâmbulo" 
"Introduction""Introdução" 
"Scope""Campo de aplicação" 
"Scope of Eurocode 3""Campo de aplicação do Eurocódigo" 
"Scope of Part 1.1 of Eurocode 3""Campo de aplicação da Parte 
do Eurocódigo" 
"Further Parts of Eurocode 3""0utras partes do Eurocódigo" 
"Distinction between principles and application rules""Distinção 
entre princípios e regras de aplicação" 
"Assumptions""Pressupôstos" 
"Definitions""Definições" 
"Terms common to all Structural Eurocodes""Termos comuns a todos 
os Eurocódigos" 
"Special terms used in this Part 1 of Eurocode""Termos especiais 
utilizados na Parte 1 do Eurocódigo" 
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"Basis""Bases" 
"General""Generalidades" 
"Frame design""Projecto de estruturas reticuladas" 
"Tension members""Elementos traccionados" 
"Compression members""Elementos comprimidos" 
"Beams""Vigas" 
"Members with combined axial force and moment""Elementos sujeitos 
a flexão composta" 
"Joints and Connections""Nós e ligações" 
"Fatigue""Fadiga" 
"Calculation of internal forces and moments""Cálculo dos esforços" 
"Global analysis""Análise global" 
"Design assumptions""Hipóteses de cálculo" 
"Structural systems""Sistemas estruturais" 
"Allowance for imperfections""Consideração das imperfeições" 
"Sway stability""Estabilidade lateral" 
"Frame stability""Estabilidade de pórticos" 
"Column requirements for plastic analysis""Requisitos dos pilares 
para uma análise plástica" 
"Classification of cross-sections""Classificação das secções 
transversais" 
"Basis""Bases" 
"Classification""Classificação" 
"Cross-section requirements for plastic global 
analysis""Requisitos das secções transversais para uma análise 
global plástica" 
"Cross-section requirements when elastic global analysis is 
used""Requisitos das secções transversais para uma análise global 
elástica" 
"Effective cross-section properties of Class 4 cross-
sections ""Propriedades da secção efectiva das secções transversais 
de Classe 4 " 
"Effects of transverse forces on webs""Efeitos das forças 
transversais nas almas" 
"Resistance of cross-sections""Resistência das secções 
transversais" 
"General""Generalidades" 
"Section properties""Propriedades das secções" 
"Tension""Tracção" 
"Compression""Compressão" 
"Bending moment""Flexão" 
"Shear""Esforço transverso" 
"Bending and shear""Flexão com esforço transverso" 
"Bending and axial force""Flexão composta" 
"Bending, shear and axial force""Flexão composta com esforço 
transverso" 
"Transverse forces on webs""Forças transversais nas almas" 
"Buckling resistance of members""Resistência à encurvadura dos 
elementos" 
"Compression members""Elementos comprimidos" 
"Lateral-torsional buckling of beams""Encurvadura lateral de 
vigas" 
"Bending and axial tension""Flexão composta com tracção" 
"Bending and axial compression""Flexão composta com compressão" 
"Shear buckling resistance""Resistência à encurvadura por esforço 
transverso" 
"Basis""Bases" 
"Design methods""Métodos de cálculo" 
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"Simple post-critical method""Método simples de resistência pós-
encurvadura" 
"Tension field method""Método do campo diagonal de tracções" 
"Intermediate transverse stiffeners""Reforços transversais 
intermédios" 
"Welds""Soldaduras" 
"Interaction between shear force, bending moment and axial 
force""Interacção entre esforço transverso, momento flector e 
esforço axial" 
"Resistance of webs to transverse forces""Resistência da alma a 
forças transversais" 
"Basis""Bases" 
"Length of stiff bearing""Comprimento de apoio rigido" 
"Crushing resistance""Resistência ao esmagamento" 
"Crippling resistance""Resistência ao enrugamento" 
"Buckling resistance""Resistência à encurvadura" 
"Transverse stiffeners""Reforços transversais" 
"Flange induced buckling""Encurvadura do banzo no plano da alma" 
"Triangulated structures""Estruturas trianguladas" 
"General""Generalidades" 
"Buckling length of members""Comprimento de encurvadura dos 
elementos" 
"Angles as web members in compression""Cantoneiras comprimidas em 
almas trianguladas" 
"Built-up compression members""Elementos compostos comprimidos" 
"Basis""Bases" 
"Laced compression members""Elementos comprimidos com ligação 
triangulada" 
"Battened compression members""Elementos comprimidos ligados por 
travessas" 
"Closely spaced built-up members""Elementos compostos com 
elementos principais pouco afastados" 
"Star-battened angle members""Elementos compostos com cantoneiras 
ligadas em estrela" 
"Connections subject to static loading""Ligações sujeitas a acções 
estáticas" 
"Basis""Bases" 
"Introduction""Introdução" 
"Applied forces and moments""Esforços aplicados" 
"Resistance of connections""Resistência das ligações" 
"Design assumptions""Hipóteses de cálculo" 
"Fabrication and erection""Fabrico e montagem" 
"Intersections""Intersecções" 
"Joints loaded in shear subject to vibration and/or load 
reversal""Ligações solicitadas por corte sujeitas a vibrações e/ou 
inversão de esforços" 
"Classification of connections""Classificação das ligações" 
"General""Generalidades" 
"Classification by rigidity""Classificação segundo a rigidez" 
"Classification by strength""Classificação segundo a resistência" 
"Connections made with bolts, rivets or pins""Ligações 
aparafusadas, rebitadas ou articuladas" 
"Positioning of holes for bolts and rivets""Disposição dos furos 
para parafusos e rebites" 
"Deductions for fastener holes""Redução das secções devido a furos 
de parafusos ou rebites" 
"Categories of bolted connections""Categorias de ligações 
aparafusadas" 
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"Distribution of forces between fasteners""Distribuição das forças 
pelos parafusos ou rebites" 
"Design resistance of bolts""Resistências de cálculo dos 
parafusos" 
"Design resistance of rivets""Resistência de cálculo de rebites" 
"Countersunk bolts and rivets""Parafusos e rebites de cabeça de 
embeber" 
"High strength bolts in slip-resistant connections""Parafusos de 
alta resistência em ligações resistentes ao escorregamento" 
"Prying forces""Efeito de alavanca" 
"Long joints""Juntas longas" 
"Single lap joints with one bolt""Ligações por sobreposição 
simples com um parafuso" 
"Fasteners through packings""Ligações com chapas de forra" 
"Pin connections""Ligações articuladas" 
"Welded connections""Ligações soldadas" 
"General""Generalidades" 
"Geometry and dimensions""Geometria e dimensões" 
"Lamellar tearing""Arranque lamelar" 
"Distribution of forces""Distribuição de forças" 
"Design resistance of a fillet weld""Resistência de cálculo de um 
cordão de ângulo" 
"Design resistance of butt welds""Resistência de cálculo das 
soldaduras de topo" 
"Design resistance of plug welds""Resistência de cálculo de 
soldaduras por pontos e de entalhe" 
"Joints to unstiffened flanges""Ligações de banzos não reforçados" 
"Long joints""Juntas longas" 
"Angles connected by one leg""Cantoneiras ligadas por uma aba" 
"Hybrid connections""Ligações mistas" 
"Splices""Cobrej untas" 
"General""Generalidades" 
"Splices in compression members""Cobrejuntas em elementos 
comprimidos" 
"Splices in tension members""Cobrejuntas em elementos 
fraccionados" 
"Beam-to-column connections""Ligações viga-pilar" 
"Basis""Bases" 
"Moment-rotation characteristic""Relações momento-rotação" 
"Moment resistance""Momento resistente" 
"Rotational stiffness""Rigidez de rotação" 
"Rotation capacity""Capacidade de rotação" 
"Classification of beam-to-column connections""Classificação das 
ligações viga-pilar" 
"Calculated properties""Cálculo das propriedades" 
"Application rules""Regras de aplicação" 
"Hollow section lattice girder joints""Ligações de vigas 
trianguladas formadas com tubos" 
"Design resistance""Resistência de cálculo" 
"Application rules""Regras de aplicação" 
"Column bases""Bases de pilares" 
"Base plates""Chapas de base" 
"Holding down bolts""Chumbadouros" 
"Application rules""Regras de aplicação" 
"Fabrication and erection""Fabrico e montagem" 
"General""Generalidades" 
"Scope""Campo de aplicação" 
"Requirements""Requisitos" 



Apêndice I - Amostra de 'Corpus' Paralelo 
TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

"Project specification""Caderno de encargos" 
"Fabrication restrictions""Restrições de fabrico" 
"Preparation of material""Preparação do material" 
"Bolted connections""Ligações aparafusadas" 
"Holes""Furos" 
"Clearance in holes for fasteners""Folgas de furos para ligações" 
"Bolts""Parafusos" 
"Nuts""Porcas" 
"Washers""Anilhas" 
"Tightening of bolts""Aperto de parafusos" 
"Slip resistant contact surfaces""Superficies de contacto 
resistentes ao escorregamento" 
"Fit of contact surfaces""Ajustamento das superficies de contacto" 
"Welded connections""Ligações soldadas" 
"Tolerances""Tolerâncias" 
"Types of tolerances""Tipos de tolerâncias" 
"Application of tolerances""Aplicação das tolerâncias" 
"Normal erection tolerances""Tolerâncias normais de montagem" 
"Fabrication tolerances""Tolerâncias de fabrico" 
"Position of holding down bolts""Posição dos chumbadouros" 
"Inspection and Testing""Inspecção e ensaios" 
"Design assisted by testing""Dimensionamento experimental" 
"Basis""Bases" 
"Planning of tests""Programação dos ensaios" 
"Execution of tests""Execução de ensaios" 
"Test evaluation""Análise dos resultados dos ensaios" 
"Documentation""Documentação" 
"Fatigue""Fadiga" 
"General""Generalidades" 
"Basis""Bases" 
"Scope""Campo de aplicação" 
"Limitations""Limitações" 
"Necessity for fatigue assessment""Necessidade de avaliação da 
resistência à fadiga" 
"Définitions""Definições" 
"Symbols""Símbolos" 
"Fatigue loading""Acção de fadiga" 
"Partial safety factors""Coeficientes parciais de segurança" 
"General""Generalidades" 
"Partial safety factors for fatigue loading""Coeficientes parciais 
de segurança para acções de fadiga" 
"Partial safety factors for fatigue strength""Coeficientes 
parciais de segurança para a resistência à fadiga" 
"Recommended values for ""{\f6 Valores recomendados para ã}{\sub 
Mf}" 
"Fatigue stress spectra""Espectros das tensões de fadiga" 
"Calculation of stresses""Cálculo das tensões" 
"Stress range in parent material""Intervalo de variação das 
tensões no material base" 
"Stress range for welds""Intervalo de variação das tensões para 
soldaduras" 
"Design stress range spectrum""Espectro de dimensionamento para a 
amplitude de tensões" 
"Fatigue assessment procedures""Métodos de avaliação da 
resistência à fadiga" 
"General""Generalidades" 
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"Fatigue assessment based on nominal stress ranges""Avaliação da 
resistência à fadiga baseada nos intervalos de variação das 
tensões nominais" 
"Fatigue assessments based on geometric stress ranges""Avaliação 
da resistência à fadiga baseada nos intervalos de variação das 
tensões geométricas" 
"Fatigue strength""Resistência à fadiga" 
"General""Generalidades" 
"Fatigue strength curves for classified details""Curvas de 
resistência à fadiga para pormenores classificados" 
"Fatigue strength curves for non-classified details""Curvas de 
resistência à fadiga para pormenores não classificados" 
"Fatigue strength modifications""Modificações da resistência à 
fadiga" 
"Stress range in non-welded or stress relieved details""Intervalo 
de variação das tensões em pormenores não soldados ou libertos de 
tens" 
"Influence of thickness""Influência da espessura" 
"Modified fatigue strength curves""Curvas modificadas de 
resistência à fadiga" 
"Classification tables""Quadros de classificação" 
"The nine chapters of this Prestandard are complemented by a 
number of Annexes, some normative and some formative""Avaliação da 
resistência à fadiga baseada nos intervalos de variação das 
tensões nominais" 
"EUROPEAN PRESTANDARD EUROPEAN PRESTANDARD""PRÉ-NORMA EUROPEIA" 
"Design of steel structures Design of steel structures""Projecto 
de estruturas de aço" 
"Material properties Material properties""Propriedades dos 
materiais" 
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Apêndice II - Lista de Palavras e Respectivas Frequências 

TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

new wordlist (A) 

N Word Freq. % Lemmas N Word Freq. % 

1 A 136 3.79 2 Abordagem 1 0.03 

3 Abrangendo 1 0.03 4 Acção 5 0.14 

5 Acções 6 0.17 6 Aceitáveis 1 0.03 
7 Acessos 0.03 8 Aconselhável 1 0.03 
9 Acontecesse 0.03 10 Actas 1 0.03 

11 Aço 19 0.53 12 Aços 3 0.08 
13 Adaptações 0.03 14 Adaptadas 1 0.03 
15 Adequadamente 0.03 16 Adequar 1 0.03 
17 Adjacentes 0.03 18 Adjudicada 1 0.03 
19 Admite 0.06 20 Adoptada 2 0.06 
21 Adoptadas 0.03 22 Adoptados 1 0.03 
23 Advêm 0.03 24 Afinadas 1 0.03 
25 Agentes 0.03 26 Agora 1 0.03 
27 Agressão 0.03 28 Aim 5 0.14 
29 Ainda 11 0.31 30 Ajustada 1 0.03 
31 Além 0.03 32 Algum 1 0.03 
33 Alguma 0.03 34 Algumas 1 0.03 
35 Alguns 4 0.11 36 Aliás 3 0.08 
37 Aligeiradas 0.03 38 Aligeirando 1 0.03 
39 Aligeirar 0.03 40 Alta 3 0.08 
41 Altura 6 0.17 42 Alvenaria 1 0.03 
43 Analisada 0.03 44 Análise 17 0.47 
45 Análises 0.03 46 Ancorado 1 0.03 
47 Antenor 3 0.08 48 Anteriores 1 0.03 
49 Antes 2 0.06 50 António 1 0.03 
51 Ao 9 0.25 52 Aos 7 0.20 
53 Aparecimento 1 0.03 54 Apenas 1 0.03 
55 Aperfeiçoament-i 2 0.06 56 Apesar 1 0.03 
57 Aplicação 14 0.39 58 Aplicada 1 0.03 
59 Aplicadas 2 0.06 60 Aplicado 2 0.06 
61 Aplicados 2 0.06 62 Aplicar 3 0.08 
63 Apoiada 2 0.06 64 Apoiadas 1 0.03 
65 Apoiar 1 0.03 66 Apoio 2 0.06 
67 Appleton 1 0.03 68 Apresenta 2 0.06 
69 Apresentadas 1 0.03 70 Apresentado 1 0.03 
71 Apresentados 2 0.06 72 Apresentam 3 0.08 
73 Aproximando 1 0.03 74 Aqui 1 0.03 
75 Arborescentes 1 0.03 76 Arco 2 0.06 
77 Armado 11 0.31 78 Arquitectos 2 0.06 
79 Arquitectónica 1 0.03 80 Arquitectónico 1 0.03 
81 Arquitectura 2 0.06 82 Arrojadas 1 0.03 
83 Artesanais 1 0.03 84 Articulações 1 0.03 
85 Articulada 1 0.03 86 As 27 0.75 
87 Ascendentes 2 0.06 88 Asna 2 0.06 
89 Asnas 6 0.17 90 Aspectos 2 0.06 
91 Assegurada 1 0.03 92 Assegurarem 1 0.03 
93 Assente 1 0.03 94 Assim 6 0.17 
95 Assinaláveis 1 0.03 96 Associação 3 0.08 
97 Associada 3 0.08 98 Associadas 1 0.03 
99 Associado 1 0.03 100 Assumem 1 0.03 



Apêndice II - Lista de Palavras e Respectivas Frequências 

TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Area da Construção Metálica 

N 
101 
103 
105 
107 
109 
111 
113 
115 
117 
119 
121 
123 
125 
127 
129 
131 
133 
135 
137 
139 
141 
143 
145 

Word 
Assunto 
Aterrada 

Até 
Atingir 

Atirantados 
Ausência 

Autores 
À 

Átrios 
Baixos 

Balanços 
Bancário 

Barra 
Base 

Baseiam 
Beleza 

Bidireccional 
Bom 

Cabo 
Cada 

Calado 
Caminho 

Capacidade 

Freq. 

147 Característica+ 
149 Cargas 
151 Cascos 
153 Casos 
155 Cerca 
157 Chama 
159 Chapa 
161 Chegam 
163 Circulares 
165 Classe 
167 Cobertura 
169 Coeficientes 
171 Com 
173 Combinações 
175 Compactado 
177 mplementados 
179 Completa 
181 Completado 
183 Complexas 
185 Complexo 
187 Compressão 
189 Comprometidas 
191 Comum 
193 Concebido 
195 Concluída 
197 Condicionado 
199 Condicionantes 

3 
9 
2 
1 
1 
1 
2 

10 
1 

38 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

new wordlist (A) 

0.03 
0.03 
0.06 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.86 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.06 
0.22 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.08 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.08 
0.25 
0.06 
0.03 
0.03 
0.03 
0.06 
0.28 
0.03 
1.06 
0.06 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.08 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

N Word Freq. % 
102 Atenção 3 0.08 
104 Aterro 1 0.03 
106 Atingindo 1 0.03 
108 Atirantadas 7 0.20 
110 Através 5 0.14 
112 Auto 1 0.03 
114 Auxiliar 1 0.03 
116 Às 4 0.11 
118 B 9 0.25 
120 Balançada 1 0.03 
122 Bale 1 0.03 
124 Barco 1 0.03 
126 Barras 1 0.03 
128 Baseia 2 0.06 
130 Bcp 2 0.06 
132 Betão 14 0.39 
134 Boas 3 0.08 
136 Braga 1 0.03 
138 Cabos 1 0.03 
140 Caixilharia 2 0.06 
142 Camada 1 0.03 
144 Caminhos 1 0.03 
146 Capiteis 1 0.03 
148 Carga 1 0.03 
150 Cartão 3 0.08 
152 Caso 7 0.20 
154 Central 4 0.11 
156 Certo 1 0.03 
158 Chamando 1 0.03 
160 Chapas 9 0.25 
162 Circulação 1 0.03 
164 Circunstância 1 0.03 
166 Climatéricos 1 0.03 
168 Coberturas 4 0.11 
170 Coloca 1 0.03 
172 Combinação 1 0.03 
174 Como 12 0.33 
176 Complementada 1 0.03 
178 Complementam 2 0.06 
180 Completada 3 0.08 
182 Completamente 1 0.03 
184 Complexidade 4 0.11 
186 Comportamento 1 0.03 
188 Compressões 3 0.08 
190 Computador 1 0.03 
192 Comunicação 1 0.03 
194 Concepção 6 0.17 
196 Concurso 1 0.03 
198 Condicionante 1 0.03 
200 Condições 1 0.03 



Apêndice II - Lista de Palavras e Respectivas Frequências 
TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Area da Construção Metálica 

listdef.lst wordlist (A) 

N Word Freq. % Lemmas N Word Freq. % 
201 Condução 1 0.03 202 Conduziu 1 0.03 
203 Confirmada 1 0.03 204 Conjunto 7 0.20 
205 Consideração 1 0.03 206 Considerar 5 0.14 
207 Consideraram 1 0.03 208 Consiste 1 0.03 
209 Constituem 2 0.06 210 Constituição 2 0.06 
211 Constituindo 2 0.06 212 Constituintes 1 0.03 
213 Constituída 3 0.08 214 Constituídas 2 0.06 
215 Constituído 4 0.11 216 Constituídos 1 0.03 
217 Construção 4 0.11 218 Construções 1 0.03 
219 Construídas 0.03 220 Construtiva 1 0.03 
221 Construtivas 2 0.06 222 Construtivo 1 0.03 
223 Construtivos 0.03 224 Construtores 1 0.03 
225 Consult 0.08 226 Conta 5 0.14 
227 Contra 0.03 228 Contrário 1 0.03 
229 Contribuindo 0.03 230 Controle 1 0.03 
231 Corpo 7 0.20 232 Corpos 4 0.11 
233 Corrente 0.06 234 Correntes 2 0.06 
235 Corresponde 0.03 236 Correspondendo 2 0.06 
237 rrespondente+ 0.03 238 Corrigir 1 0.03 
239 Corrosão 0.03 240 Costura 1 0.03 
241 Criação 0.03 242 Critério 1 0.03 
243 Cromo 0.03 244 Cruz 1 0.03 
245 Cuidados 0.03 246 Cuja 4 0.11 
247 Curvos 0.03 248 Da 36 1.00 
249 Dando 0.03 250 Dar 3 0.08 
251 Das 21 0.59 252 De 294 8.19 
253 Debate 0.03 254 Decidiram 1 0.03 
255 Decorreu 0.03 256 Defeitos 2 0.06 
257 Deficiências 0.03 258 Definição 2 0.06 
259 Definida 2 0.06 260 Definindo 1 0.03 
261 Definir 0.03 262 Deformab!lídad+ 2 0.06 
263 Deformações 2 0.06 264 Desafios 1 0.03 
265 Descendentes 0.03 266 Descreverem 1 0.03 
267 Descreveu 0.03 268 Descritas 1 0.03 
269 Desde 4 0.11 270 Desempenho 1 0.03 
271 Desenvolver 0.03 272 Desenvolvido 1 0.03 
273 Desenvolvidos 0.03 274 Desenvolviment- 2 0.06 
275 Designada 0.03 276 Desnivelada 1 0.03 
277 Desprotegidas 0.03 278 Desrespeitando 1 0.03 
279 Dessa 2 0.06 280 Desse 1 0.03 
281 Desses 2 0.06 282 Desta 2 0.06 
283 Destas 8 0.22 284 Deste 7 0.20 
285 Destes 3 0.08 286 Destinado 1 0.03 
287 Destinados 0.03 288 Determinação 1 0.03 
289 Deu 0.03 290 Deve 1 0.03 
291 Devida 0.03 292 Devidamente 1 0.03 
293 Dez 0.03 294 Diâmetro 2 0.06 
295 Diferenciadas 0.03 296 Diferentes 2 0.06 
297 Dificuldade 0.03 298 Dificuldades 3 0.08 
299 Difícil 0.03 300 Dimensionais 1 0.03 



Apêndice II - Lista de Palavras e Respectivas Frequências 

TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Area da Construção Metálica 

listdef.lst wordlist (A) 

N Word 
301 ensionarnent+ 
303 Dinâmicas 
305 Directas 
307 Discutem 
309 Disponíveis 
311 Disse 
313 Distintas 
315 Diversas 
317 Diversificado 
319 Divide 
321 Diz 
323 Do 
325 Dominou 
327 Dos 
329 Dupla 
331 Durante 
333 E 
335 Edifício 
337 Eds 
339 Efeitos 
341 Eixo 
343 Elaborado 
345 Elástica 
347 Elementos 
349 Elevado 
351 Eliminar 
353 Elucidam 
355 Embasamento 
357 preendimento+ 
359 Empreiteiros 
361 Encabeçadas 
363 Encontro 
365 Engenharia 
367 Enrocamento 
369 Entanto 
371 Entrando 
373 Entregar 
375 Envolve 
377 Envolvendo 
379 Equilibradas 
381 Equipamentos 
383 Escassa 
385 Escritórios 
387 Esforçado 
389 Esforço 
391 Especiais 
393 Especializadas 
395 Específico 
397 Espessura 
399 uematicamen+ 

Freq. % Lemmas N Word Freq. % 
5 0.14 302 Dinâmica 0.03 
1 0.03 304 Directamente 0.03 
1 0.03 306 Díscretização 0.03 
1 0.03 308 Dísponíbílidad+ 0.03 
2 0.06 310 Dispor 0.03 
2 0.06 312 Disso 0.03 
1 0.03 314 Distintos 0.03 
2 0.06 316 Diversificadas 0.06 
3 0.08 318 Diversos 0.02 
1 0.03 320 Divulgação 0.03 
2 0.06 322 Dizer 0.03 

39 1.09 324 Dois 0.17 
1 0.03 326 Dominio 0.03 

21 0.59 328 Duas 0.03 
1 0.03 330 Duplas 0.03 
1 0.03 332 Duráveis 0.02 

123 3.43 334 Edificado 0.02 
19 0.53 336 Edifícios 12 0.32 

1 0.03 338 Efeito 0.11 
2 0.06 340 Eficácia 0.02 
1 0.03 342 Elaboração 0.02 
2 0.06 344 Elas 0.02 
1 0.03 346 Elemento 0.02 
6 0.17 348 Elevada 0.02 
2 0.06 350 Eliminação 0.02 
1 0.03 352 Eliminaram 0.02 
1 0.03 354 Em 49 1.37 
1 0.03 356 Embora 0.0£ 
1 0.03 358 Empreiteiro 0.02 
1 0.03 360 Empresas 6 0.17 
1 0.03 362 Encastradas 0.02 
1 0.03 364 Encurvadura 0.02 
1 0.03 366 Enquadra O.OC 
1 0.03 368 Ensinamentos 0.02 
1 0.03 370 Entende 0.0c 
1 0.03 372 Entre 3 0.0Í 
1 0.03 374 Entrou O.OC 
1 0.03 376 Envolvem o.oc 
1 0.03 378 Envolvidos o.o: 
1 0.03 380 Equipa O.OC 
2 0.06 382 Escadas 3 0.0Í 
1 0.03 384 Escassez O.OC 
1 0.03 386 Escultóricos O.OC 
3 0.08 388 Esforçados 2 o.oe 

11 0.31 390 Esforços 2 o.oe 
1 0.03 392 Especial 2 o.oe 
3 0.08 394 Especialmente 1 O.OC 
1 0.03 396 Específicos 2 O.OC 
2 0.06 398 Esquemas 1 o.o: 
1 0.03 400 Essas 1 o.oe 



Apêndice II - Lista de Palavras e Respectivas Frequências  
TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

listdef.lst wordlist (A) 5 

N Word Freq. % Lemmas N Word Freq. % 
401 Essenciais 1 0.03 402 Essencial 2 0.06 
403 Essencialmente 1 0.03 404 UwV kCí 7 0.20 
405 Estabilidade 4 0.11 406 Estacaria 1 0.03 
407 Estacas 2 0.06 408 Estar 1 0.03 
409 Estas 2 0.06 410 Estáticas 1 0.03 
411 Este 3 0.08 412 Estes 2 0.06 
413 Esticamento 2 0.06 414 Estrutura 28 0.78 
415 Estruturais 10 0.28 416 Estrutural 15 0.42 
417 Estruturas 39 1.09 418 Estudada 1 0.03 
419 Estudadas 1 0.03 420 Estudado 1 0.03 
421 Estudo 2 0.06 422 Evacuação 1 0.03 
423 Evidentes 1 0.03 424 Evitando 1 0.03 
425 Evitar 1 0.03 426 Evolução 1 0.03 
427 Evoluídos 1 0.03 428 Excelente 1 0.03 
429 Excessiva 1 0.03 430 Excessivamente 1 0.03 
431 Execução 7 0.20 432 Executada 2 0.06 
433 Executados 2 0.06 434 Exemplo 3 0.08 
435 Exemplos 1 0.03 436 Exercício 1 0.03 
437 Exigentes 1 0.03 438 Exiguidade 2 0.06 
439 Existência 2 0.06 440 Experiência 2 0.06 
441 E íxperimentadas 1 0.03 442 Exposições 4 0.11 
443 Expostas 2 0.06 444 Extensão 1 0.03 
445 Exterior 1 0.03 446 Exteriores 6 0.17 
447 Extradorso 2 0.06 448 Extremidade 2 0.06 
449 Extremidades 2 0.06 450 E 26 0.72 
451 Fabricadas 1 0.03 452 Fabrico 5 0.14 
453 Fabril 1 0.03 454 Fachada 2 0.06 
455 Fachadas 5 0.14 456 Facilidades 1 0.03 
457 Facto 5 0.14 458 Fase 6 0.17 
459 Faseado 1 0.03 460 Fases 1 0.03 
461 Fazendo 1 0.03 462 Fazer 2 0.06 
463 Fábrica 1 0.03 464 Fácil 1 0.03 
465 Fe 3 0.08 466 Feita 1 0.03 
467 Ferramentas 1 0.03 468 Festas 3 0.08 
469 Figura 4 0.11 470 Figuras 4 0.11 
471 Finais 1 0.03 472 Final 4 0.11 
473 Finalidade 1 0.03 474 Finalmente 2 0.06 
475 Fixação 2 0.06 476 Fixadas 2 0.06 
477 Fixando 1 0.03 478 Fixaram 1 0.03 
479 Fixos 1 0.03 480 Flexíveis 1 0.03 
481 Foi 13 0.36 482 Folgas 2 0.06 
483 Foram 2 0.06 484 Forças 7 0.20 
485 Forma 1 0.03 486 Formam 2 0.06 
487 Formando 1 0.03 488 Forrados 1 0.03 
489 Fraco 1 0.03 490 Funcional 1 0.03 
491 Funcionando 1 0.03 492 Função 1 0.03 
493 Fundação 3 0.08 494 Fundações 6 0.17 
495 Fundamental 2 0.06 496 Futuros 1 0.03 
497 Galvanizado 3 0.08 498 Gama 1 0.03 
499 Garantir 1 0.03 500 Generalização 1 0.03 



Apêndice II - Lista de Palavras e Respectivas Frequências 
TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

listdef.lst wordlist (A) 

N Word Freq. % Lemmas 
501 Genericamente 0.03 
503 Geometria 0.03 
505 Geométrica 0.03 
507 Gerais 0.03 
509 Global 0.03 
511 Grande 10 0.28 
513 Habilitadas 0.03 
515 Há 0.06 
517 Heterogeneidad- 0.03 
519 Houve 0.06 
521 Ideia 0.03 
523 Idênticos 0.03 
525 Igual 0.03 
527 Ilustrada 0.03 
529 Implicaram 0.06 
531 Impor 0.03 
533 Importante 0.03 
535 Impôs 0.03 
537 Inadequada 0.03 
539 Incidentes 0.03 
541 Incluindo 3 0.08 
543 Indirecta 0.03 
545 Industrial 2 0.06 
547 Indústria 0.03 
549 Inexistência 0.03 
551 Informáticas 0.03 
553 Início 0.03 
555 Inoxidáveis 0.03 
557 Instabilização 0.03 
559 Instalados 0.03 
561 Intenção 0.03 
563 Interessará 0.03 
565 Interiores 2 0.06 
567 Interligados 2 0.06 
569 Intervenção 0.03 
571 Introdução 0.03 
573 Invertidas 0.03 
575 Ipe 0.03 
577 Isolamento 2 0.06 
579 Isto 0.03 
581 Já 8 0.22 
583 Julga 0.03 
585 Justifica 2 0.06 
587 Kn 2 0.06 
589 Lacado 4 0.11 
591 Lajes 3 0.08 
593 Lã 2 0.06 
595 Leveza 2 0.06 
597 Ligações 4 0.11 
599 Ligados 1 0.03 

N Word 
502 Generosos 
504 ometricament+ 
506 Geométricos 
508 Geralmente 
510 Gradual 
512 Gravítica 
514 Haviam 
516 Hábitos 
518 High 
520 How 
522 idêntica 
524 Iguais 
526 li 
528 ilustram 
530 Impondo 
532 Importa 
534 Importância 
536 Inadequação 
538 Incêndios 
540 Inclinados 
542 Incorporando 
544 Industriais 
546 lndustríalizad+ 
548 Inerente 
550 Inéditas 
552 Inicial 
554 Inovadoras 
556 Inoxidável 
558 Instalação 
560 Integrar 
562 Interessa 
564 Interferência 
566 Interligadas 
568 Interligam 
570 Intradorso 
572 Introduziram 
574 Inviabilizou 
576 Isoladas 
578 Isso 
580 Iterativos 
582 João 
584 Justeza 
586 Justificando 
588 Know 
590 Laje 
592 Lamas 
594 Leva 
596 Ligação 
598 Ligadas 
600 Limitado 

Freq. 



Apêndice II - Lista de Palavras e Respectivas Frequências 
TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

listdef.lst wordlist (A) 

N Word Freq. % Lemmas N Word Freq. % 
601 Linear 3 0.08 602 Linearidade 2 0.06 
603 Linha 1 0.03 604 Lisas 1 0.03 
605 Livre 2 0.06 606 Localização 1 0.03 
607 Luís 1 0.03 608 M 15 0.42 
609 Maciça 1 0.03 610 Madres 4 0.11 
611 Maior 3 0.08 612 Mais 10 0.28 
613 Majoração 1 0.03 614 Mas 1 0.03 
615 Massame 1 0.03 616 Mastros 4 0.11 
617 Materiais 2 0.06 618 Máxima 1 0.03 
619 Mecânicas 1 0.03 620 Medida 1 0.03 
621 Meio 1 0.03 622 Meios 2 0.06 
623 Melhor 1 0.03 624 Menos 3 0.08 
625 Meses 5 0.14 626 Mesma 1 0.03 
627 Mesmo 3 0.08 628 Mesmos 1 0.03 
629 Metálica 1 0.03 630 Metálicas 7 0.20 
631 Metálicos 2 0.06 632 Metodologia 1 0.03 
633 Métodos 3 0.08 634 Mi 1 0.03 
635 Micro 1 0.03 636 Minho 1 0.03 
637 Mista 1 0.03 638 Mm 2 0.06 
639 Modelos 5 0.14 640 Modo 7 0.20 
641 Moldes 1 0.03 642 Molibdénio 1 0.03 
643 Montagem 8 0.22 644 Morada 1 0.03 
645 Movimentos 1 0.03 646 Muito 7 0.20 
647 Mz 1 0.03 648 Na 28 0.78 
649 Nacional 2 0.06 650 Nas 9 0.25 
651 Nascem 1 0.03 652 Naturais 1 0.03 
653 Naturalmente 3 0.08 654 Natureza 2 0.06 
655 Nave 3 0.08 656 Não 10 0.28 
657 Necessário 1 0.03 658 Necessidade 5 0.14 
659 Nem 1 0.03 660 Nersant 3 0.08 
661 Nervuradas 2 0.06 662 Nestas 1 0.03 
663 Neste 4 0.11 664 Nestes 1 0.03 
665 Níquel 1 0.03 666 Níveis 2 0.06 
667 Nível 1 0.03 668 No 22 0.61 
669 Nomeadamente 5 0.14 670 Nos 9 0.25 
671 Notar 1 0.03 672 Note 1 0.03 
673 Novembro 1 0.03 674 Novo 5 0.14 
675 Novos 1 0.03 676 Nós 2 0.06 
677 Num 2 0.06 678 Numa 4 0.11 
679 Nunes 1 0.03 680 Número 2 0.06 
681 O 65 1.81 682 Objectivo 2 0.06 
683 Obra 4 0.11 684 Obras 5 0.14 
685 Obriga 1 0.03 686 Obrigaram 2 0.06 
687 Ocorrer 1 0.03 688 Ocorrerem 0.03 
689 Ocos 1 0.03 690 Onde 0.03 
691 Opção 2 0.06 692 Optimização 0.03 
693 Optou 1 0.03 694 Ordem 0.03 
695 Organização 1 0.03 696 Origem 0.03 
697 Origina 1 0.03 698 Originais 0.03 
699 Original 1 0.03 700 Os 21 0.59 
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N Word Freq. % Lemmas N Word Freq. % 
701 Ou 0.03 702 Outra 1 0.03 
703 Óbvias 0.03 704 País 2 0.06 
705 Papel 0.03 706 Para 30 0.84 
707 Parcialmente 0.03 708 Parece 0.03 
709 Parede 0.03 710 Paredes 0.03 
711 Parei 0.03 712 Pares 2 0.06 
713 Park 2 0.06 714 Particular 0.03 
715 Particulares 0.03 716 Partido 0.03 
717 Partindo 0.03 718 Partir 0.03 
719 Passadeiras 0.03 720 Passagem 0.03 
721 Passará 0.03 722 Passerelles 0.03 
723 Passo 2 0.06 724 Paulo 0.03 
725 Pavilhão 2 0.06 726 Pavimento 2 0.06 
727 Pavimentos 2 0.06 728 Pela 7 0.20 
729 Pelados 0.03 730 Pelo 6 0.17 
731 Pelos 0.03 732 Peões 2 0.06 
733 Perante 0.03 734 Perdas 3 0.08 
735 Perfilados 0.03 736 Perfis 6 0.17 
737 Periférica 0.03 738 Permanentes 2 0.06 
739 Permite 0.03 740 Permitem 0.03 
741 Permitiu 0.03 742 Pese 0.03 
743 Peso 0.03 744 Pesos 0.03 
745 Pilares 12 0.33 746 Piramidais 0.03 
747 Pirâmides 0.03 748 Piso 2 0.06 
749 Planas 0.03 750 Plano 0.03 
751 Planos 2 0.06 752 Plástica 0.03 
753 Plástico 0.03 754 Plenamente 0.03 
755 Plintos 0.03 756 Pode 4 0.11 
757 Podem 2 0.06 758 Poder 0.03 
759 Poderá 0.03 760 Poderem 0.03 
761 Policarbonato 0.03 762 Ponderada 0.03 
763 Pontes 0.03 764 Ponto 3 0.08 
765 Pontos 0.03 766 Por 41 1.14 
767 Porque 0.03 768 Portantes 0.03 
769 Portícada 0.03 770 Porticado 2 0.06 
771 Portofolío 0.03 772 Porventura 0.03 
773 Positivamente 0.03 774 Possa 0.03 
775 Possibilidade 0.03 776 Possibilitar 0.03 
777 Possível 3 0.08 778 Posteriori 0.03 
779 Posteriormente 0.03 780 Pórtico 0.03 
781 Pórticos 3 0.08 782 Pós 0.03 
783 Prazo 3 0.08 784 Prática 0.03 
785 Práticas 0.03 786 Predominante 0.03 
787 Prejuízo 0.03 788 Prescrições 0.03 
789 Presente 0.03 790 Pressão 0.03 
791 Pressente 0.03 792 Presumíveis 0.03 
793 Pré 25 0.70 794 Primeira 0.03 
795 Primeiro 2 0.06 796 Primeiros 0.03 
797 Principais 3 0.08 798 Principal 4 0.11 
799 Privilegiou 1 0.03 800 Problemas 1 0.03 



Apêndice II- Lista de Palavras e Respectivas Frequências 
TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Area da Construção Metálica 

listdef.lst wordlist (A) 

N Word Freq. % Lemmas N Word Freq. % 
801 Procedimento 1 0.03 802 Processo 0.03 
803 Processos 3 0.08 804 Procurou 0.03 
805 Profundidades 2 0.06 806 Programa 0.03 
807 Programas 2 0.06 808 Projectadas 0.03 
809 Projectista 1 0.03 810 Projectistas 2 0.06 
811 Projecto 6 0.17 812 Projectos 5 0.14 
813 Prolongam 0.03 814 Prolongamento 0.03 
815 Prolongando 0.03 816 Provoca 0.03 
817 Provocou 0.03 818 Própria 5 0.14 
819 Pudessem 0.03 820 Quais 5 0.14 
821 Qual 3 0.08 822 Qualidade 0.03 
823 Qualquer 0.03 824 Quando 0.03 
825 Quantificação 2 0.06 826 Quantificar 0.03 
827 Quanto 0.03 828 Quartos 0.03 
829 Quase 5 0.14 830 Que 84 2.34 
831 Questão 0.03 832 Químicas 0.03 
833 Razão 0.03 834 Razões 0.03 
835 Reabilitação 0.03 836 Realce 0.03 
837 Realizada 2 0.06 838 Realizados 0.03 
839 Realizando 0.03 840 Recebe 2 0.06 
841 Recebem 5 0.14 842 Recebendo 0.03 
843 Recolhidos 0.03 844 Recomendados 0.03 
845 Reconhece 0.03 846 Reconhecer 0.03 
847 Reconhecida 0.03 848 Reconhecimentc 0.03 
849 Recorrendo 0.03 850 Recorrer 3 0.08 
851 Recorreu 0.03 852 Rectificadas 0.03 
853 Recurso 6 0.17 854 Reduzido 0.03 
855 Reduzir 0.03 856 Refere 6 0.17 
857 Referem 0.03 858 Referência 0.03 
859 Referida 4 0.11 860 Referidas 0.03 
861 Referido 0.03 862 Referidos 0.03 
863 Referir 3 0.08 864 Refinada 0.03 
865 Registar 0.03 866 Regulamentar 0.03 
867 Regulamento 3 0.08 868 Relativa 0.03 
869 Relativos 0.03 870 Relaxação 0.03 
871 Relevante 0.03 872 Remate 0.03 
873 Resistência 4 0.11 874 Respectivos 2 0.06 
875 Respeito 3 0.08 876 Responsabilida+ 0.03 
877 Responsáveis 0.03 878 Responsável 0.03 
879 Resposta 0.03 880 Ressalvem 0.03 
881 Ressentindo 0.03 882 Restritas 0.03 
883 Resulta 0.03 884 Resultado 0.03 
885 Resultando 0.03 886 Resultou 0.03 
887 Resumo 0.03 888 Reticuladas 0.03 
889 Retirada 3 0.08 890 Retomado 0.03 
891 Revelador 0.03 892 Revelou 2. 0.06 
893 Revestimento 3 0.08 894 Revestimentos 2 0.06 
895 Revista 0.03 896 Rigidez 0.03 
897 Rigoroso 0.03 898 Ripas 0.03 
899 Riscos 0.03 900 Rocha 2 0.06 
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listdef.lst wordlist (A) 10 

N Word Freq. % 
901 Rotuladas 1 0.03 
903 Sabido 1 0.03 
905 Salientam 1 0.03 
907 Salientar 2 0.06 
909 Salientes 2 0.06 
911 Satisfatórias 1 0.03 
913 Se 90 2.51 
915 Secundárias 2 0.06 
917 Seguidas 1 0.03 
919 Segundo 1 0.03 
921 Seguro 1 0.03 
923 Seja 1 0.03 
925 Semelhante 1 0.03 
927 Semi 1 0.03 
929 Sendo 1 0.03 
931 Sentidos 1 0.03 
933 Sequência 1 0.03 
935 Seu 2 0.06 
937 Si 1 0.03 
939 Significa 1 0.03 
941 Silva 1 0.03 
943 Simétricos 1 0.03 
945 Simulação 1 0.03 
947 Simultâneo 2 0.06 
949 Sistemas 1 0.03 
951 Sobre 2 0.06 
953 Sobrecargas 1 0.03 
955 Sobretudo 1 0.03 
957 Sofisticadas 1 0.03 
959 Soldaduras 1 0.03 
961 Solução 3 0.08 
963 Sombreamento 2 0.06 
965 Sua 9 0.25 
967 Substituição 1 0.03 
969 Sucesso 1 0.03 
971 Sugestão 1 0.03 
973 Superfícies 1 0.03 
975 Suspendem 3 0.08 
977 Suspensão 3 0.08 
979 Tal 2 0.06 
981 Também 3 0.08 
983 Tech 0.03 
985 Temperatura 0.03 
987 Tenham 2 0.06 
989 Tensionado 0.03 
991 Tentar 0.03 
993 Ter 5 0.14 
995 Terminando 0.03 
997 Terrenos 0.03 
999 Técnicas 2 0.06 

Lemmas N Word Freq. % 
902 Rugosidade 1 0.03 
904 Salienta 4 0.11 
906 Salientando 3 0.08 
908 Saliente 1 0.03 
910 Satisfação 1 0.03 
912 São 5 0.14 
914 Secção 2 0.06 
916 Seguidamente 1 0.03 
918 Seguintes 2 0.06 
920 Segurança 3 0.08 
922 Seis 1 0.03 
924 Sem 3 0.08 
926 Semelhantes 1 0.03 
928 Sempre 2 0.06 
930 Sentidas 1 0.03 
932 Sentiu 1 0.03 
934 Ser 7 0.20 
936 Shs 1 0.03 
938 Sido 4 0.11 
940 Significativos 1 0.03 
942 Simetria 1 0.03 
944 Simples 4 0.11 
946 rnultaneament+ 1 0.03 
948 Sistema 9 0.25 
950 Situações 3 0.08 
952 Sobrecarga 1 0.03 
954 Sobressaltos 1 0.03 
956 Sofisticação 1 0.03 
958 Sofisticados 1 0.03 
960 Solo 1 0.03 
962 Soluções 18 0.50 
964 Só 1 0.03 
966 Subempreiteiro* 1 0.03 
968 Sucessivamente 1 0.03 
970 Suficiente 1 0.03 
972 Superficiais 1 0.03 
974 Suporta 1 0.03 
976 Suspensa 1 0.03 
978 Tagus 2 0.06 
980 Talvez 1 0.03 
982 Tão 1 0.03 
984 Tecnologias 1 0.03 
986 Tendo 3 0.08 
988 Tensão 1 0.03 
990 Tensionamento 7 0.20 
992 Tentativas 1 0.03 
994 Terceiro 1 0.03 
996 Termos 1 0.03 
998 Teve 1 0.03 

1000 Térmica 1 0.03 
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N Word Freq. % Lemmas N Word Freq. % 
1001 Térmico 2 0.06 1002 Térreo 3 0.08 
1003 Têm 5 0.14 1004 Tinha 1 0.03 
1005 Tipo 4 0.11 1006 Tipos 2 0.06 
1007 Tirando 1 0.03 1008 Tirantes 22 0.61 
1009 Típicas 1 0.03 1010 Toda 1 0.03 
1011 Todas 2 0.06 1012 Todos 2 0.06 
1013 Topo 1 0.03 1014 Total 1 0.03 
1015 Totalmente 3 0.08 1016 Trabalhado 1 0.03 
1017 Trabalho 1 0.03 1018 Trabalhos 2 0.06 
1019 Tradicionais 1 0.03 1020 Transferência 1 0.03 
1021 Transferir 1 0.03 1022 Transformação 1 0.03 
1023 Translúcidas 1 0.03 1024 Transversais 1 0.03 
1025 Transversal 1 0.03 1026 ansversalmen+ 1 0.03 
1027 Trata 2 0.06 1028 Tratado 1 0.03 
1029 Tratados 1 0.03 1030 Tratando 2 0.06 
1031 Tratar 2 0.06 1032 Travamento 1 0.03 
1033 Travessa 1 0.03 1034 Travessas 4 0.11 
1035 Tri 1 0.03 1036 Triangulada 2 0.06 
1037 Trianguladas 3 0.08 1038 Triangulares 1 0.03 
1039 Triângulos 1 0.03 1040 Tridimensionai+ 2 0.06 
1041 Tridimensional 2 0.06 1042 Troço 1 0.03 
1043 Tubagens 2 0.06 1044 Tubos 1 0.03 
1045 Tubulares 3 0.08 1046 Tudo 1 0.03 
1047 Um 27 0.75 1048 Uma 20 0.56 
1049 Unidireccionai+ 1 0.03 1050 Uniforme 1 0.03 
1051 Uniformes 1 0.03 1052 Usaram 1 0.03 
1053 Uso 1 0.03 1054 Usuais 1 0.03 
1055 Utilizada 1 0.03 1056 Último 2 0.06 
1057 Valor 3 0.08 1058 Vantagem 2 0.06 
1059 Varão 1 0.03 1060 Variações 1 0.03 
1061 Variada 2 0.06 1062 Variáveis 1 0.03 
1063 Variável 1 0.03 1064 Varões 2 0.06 
1065 Vão 9 0.25 1066 Vãos 2 0.06 
1067 Veio 1 0.03 1068 Vento 8 0.22 
1069 Verdade 1 0.03 1070 Verificadas 2 0.06 
1071 Verificando 1 0.03 1072 Verificar 1 0.03 
1073 Verificou 4 0.11 1074 Verticais 2 0.06 
1075 Vertical 1 0.03 1076 Vértices 1 0.03 
1077 Via 1 0.03 1078 Viabilizando 1 0.03 
1079 Vidro 1 0.03 1080 Vieram 1 0.03 
1081 Viga 8 0.22 1082 Vigas 9 0.25 
1083 Vígotas 2 0.06 1084 Vindo 1 0.03 
1085 Vista 2 0.06 1086 X 2 0.06 
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Apêndice III - Alguns Exemplos de Concordâncias 
TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metáli, 

viga.cnc: 70 entries (sort: File.File) 

N Concordance Set Tag Word No. File % 
1 dos 203 6.9 Ligações viga-pilar 203 6.9.1 B 1.199 pus- 1.txt 2 
2 204 6.9.6 das ligações viga-pilar 212 6.9.7 Cál 1.228 pus- 1.txt 2 
3 assif para a de ligações viga-pilar rígidas 214 6. 2.852 pus- 1.txt 5 
4 s rotação para ligações viga-pilar 215 6.9.10 Z 2.866 pus- 1.txt 5 
5 ;0 críticas em ligações viga-pilar 217 7.1 Inte 2.874 pus- 1.txt 5 
6 trianguladas e ligações viga-pilar. (3) A maior 4.294 pus- l.txt 8 
7 lemerdos por exemplo, viga, estrutura triangula 6.106 pus- l.txl 11 
8 b Apoio; b Parafuso; Viga: Travessa C Cap 6.993 pus- l.txt 13 
9 ados como referência a viga simplesmente apoii 13.486 pus- l.txt 24 

10 dO = contra-flecha da viga no estado não carr 13.516 pus- l.txt 25 
11 = variação da flecha da viga devida às acções p 13.529 pus- l.txt 25 
12 = variação da flecha da viga devida às acções v 13.548 pus- l.txt 25 
13 I L representa o vão da viga. No caso de vigas 13.585 pus- l.txt 25 
14 nto que estabilizar uma viga, a força N da figura 17.290 pus- l.txt 32 
15 = momento máximo na viga h = altura t 17.313 pus- l.txt 32 
16 h = altura total da viga. (4) Nos pontos o 17.319 pus- l.txt 32 
17 momento instalado na viga se reduza a 0,8 ve 19.916 pus-' l.txt 36 
18 idade da alma de uma viga indicado em 6.5.2. 22.511 pus-' l.txt 41 
19 rvadurà lateral de uma viga sem contraventaml 24.833 pus-' l.txt 45 
20 dura lateral. (8) Uma viga perfeitamente cont 25.035 pus-' l.txt 45 
21 elevação e o banzo da viga. 5.7.4 Resistênci 28.301 pus-' .txt 51 
22 4 : 0,55 (3) Quando a viga é curva em alçado, 28.904 pus-' .txt 52 
23 rirrbanzo (4) Quando a viga tem reforços trans 28.937 pus-' .txt 52 
24 idade da alma de uma viga ou de uma peça de 33.406 pus-' .txt 60 
25 anzo e a alma de uma viga composta. (3) Ge 40.786 pus-' .txt 73 
26 s nesse 6.9 LIGAÇÕES VIGA-PILAR 6.9.1 Ba 41.430 pus-' .txt 74 
27 lo MRd de uma ligação viga-coluna não deve s 41.444 pus-' .txt 74 
28 o da ligação entre uma viga e um pilar deve ser 41.465 pus-' .txt 74 
29 álcide para as ligações viga-pilar deve basear-s 41.509 pus-' .txt 74 
30 espode se uma ligação viga-pilar por meio de u 41.529 pus-* .txt 74 
31 o os eixos do pilar e da viga no seu ponto de int 41.545 pus-' .txt 74 
32 ão real de uma ligação viga-pilar é não linear. 41.569 pus-" .txt 74 
33 rotação de uma ligação viga-pilar inclui uma rot 41.696 pus-' .txt 74 
34 ulo fCd de uma ligação viga-pilar deve ser tom 41.855 pus~1 .txt 74 
35 Cd 6.9.6 das ligações viga-pilar 6.9.6.1 Bas 41.973 pus-1 .txt 75 
36 Bases (1) As ligações viga-pilar podem ser cia 41.980 pus~1 .txt 75 
37 rotação de uma ligação viga-pilar pode ser cias 42.012 pus~1 .txt 75 
38 2Á(ver (2) Uma ligação viga-pilar pode ser cias 42.035 pus~1 .txt 75 
39 aio;em (3) Uma ligação viga-pilar pode ser cias 42.077 pus~1 .txt 75 
40 momento de inércia da viga ligada. Lb = compr 42.125 pus~1 .txt 75 
41 . Lb = comprimento da viga ligada. (4) Uma li 42.131 pus~1 .txt 75 
42 acviga (4) Uma ligação viga-pilar de uma estrut 42.136 pus~1 .txt 75 
43 em comparação com a viga ligada, se a parte a 42.165 pus-1 .txt 75 
44 ento de inércia de uma viga Ic = momento de i 42.252 pus-1 .txt 75 
45 pilar Lb = vão de uma viga (medido entre os ei 42.266 pus-1 .txt 75 
46 a figura 6.9.8, a ligação viga-pilar deve ser cias 42.302 pus-1 .txt 75 
47 de cálculo, as ligações viga-pilar podem ser cia 42.353 pus-1 .txt 75 
48 3.í(ver (2) Uma ligação viga-pilar pode ser cias 42.379 pus-1 .txt 75 
49 o resistente plástico da viga ligada Mpl.Rd, des 42.410 pus-1 .txt 75 
50 otação (3) Uma ligação viga-pilar pode ser cias 42.425 pus-1 .txt 75 
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TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

viga.cnc: 70 entries (sort: File.File) 

N Concordance Set Tag Word No. File % 
51 o resistente plástico da viga ligada Mpl.Rd, des 42.456 pus~1.txt 76 
52 lo MRd de uma ligação viga-pilar for pelo meno 42.479 pus~1 .txt 76 
53 çãode (5) Uma ligação viga-pilar deve ser cias 42.510pus~1.txt 76 
54 (nto-típicas de ligações viga-pilar, quer quanto 42.548pus~1.txt 76 
55 omento de uma ligação viga-pilar depende da r 42.608 pus~1 .txt 76 
56 assifpara a de ligações viga-pilar rígidas a) Est 42.643pus~1.txt 76 
57 s rotação para ligações viga-pilar Rígida - Resi 42.664 pus~1 .txt 76 
58 ? Cedência da alma da viga. ? Cedência do ba 42.713pus~1.txt 76 
59 cálculo de uma ligação viga-pilar deve ser cons 42.844 pus~1 .txt 76 
60 rotação de uma ligação viga-pilar deve basear-s 42.961 pus~1 .txt 76 
61 Í0 críticas em ligações viga-pilar 6.9.7.3 Cap 42.979 pus~1 .txt 76 
62 rotação de uma ligação viga-pilar deve ser efect 43.019 pus~1 .txt 76 
63 ncípios de das ligações viga-pilar indicados na 43.057 pus~1 .txt 77 
64 o. ? No caso de uma viga, o centro real da su 46.334pus~1.txt 82 
65 r cada extremidade da viga. excluindo qualque 46.345pus~1.txt 82 
66 do comprimido de uma viga., relativamente ao e 46.709 pus~1 .txt 83 
67 s antes da formação da viga. 3. Juntas com sol 54.435 pus~1 .txt 97 
68 a ou do banzo de uma viga. 54.858 pus~1 .txt 98 
69 s a um perfil ou a uma viga composta. 5. 54.932 pus~1 .txt 98 
70 rpfdirecção ao plano da viga: - Permitem-se s 55.935 pus~1.txt 100 



Apêndice III - Alguns Exemplos de Concordâncias 
TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

esforÇo.cnc: 181 entries (sort: File,File) 

N Concordance Set Tag Word No. File % 
1 ro>mais na direcção do esforço que solicita a lig 2.749 ício~' .txt 21 
2 a direcção normal à do esforço que solicita a lig 2.769 ício~' .txt 21 
3 trde resultantes do pré-esfoíço dos parafusos, 2.814 ício~' .txt 22 
4 loldadura à direcção do esforço de tracção. Ar 4.198 ício~' .txt 31 
5 y - valor de cálculo do esforço normal actuante 5.239 ício~' .txt 39 
6 Y - valor de cálculo do esforço normal actuante 5.619 ício~' .txt 42 
7 o das considerando um esforço de tracção supe 7.132 ício~' .txt 53 
8 -se a excentricidade do esforço provocada pelo 7.187 ício-' .txt 53 
9 feito considerando um esforço transverso conv 7.892 ício~' .txt 59 

10 N - valor de cálculo do esforço normal de comp 7.914 ício~' .txt 59 
11 irá verificação desta ao esforço transverso nas 8.773 ício~' .txt 65 
12 da valor de cálculo do esforço de compressão 8.926 ício~' .txt 66 
13 ujo valor de cálculo do esforço de compressão 9.040 ício~' .txt 67 
14 oo valor de cálculo do esforço de corte corresp 9.278 ício-' .txt 69 
15 oo valor de cálculo do esforço de tracção corre 9.319 ício~' .txt 69 
16 oo valor de cálculo do esforço de corte corresp 9.347 ício~' .txt 69 
17 o, o valor de cálculo do esforço resistente, x, é 9.782 ício~' .txt 73 
18 valor de cálculo do pré-esforço instalado em ca 9.805 ício~' .txt 73 
19 o, o valor de cálculo do esforço resistente é dad 9.847 ício~' .txt 73 
20 ta o valor de cálculo do esforço normal actuante 9.901 ício~' .txt 73 
21 iente de atrito e do pré-esforço a adoptar na ve 9.923 ício~' .txt 73 
22 valor de cálculo do pré-esforço instalado nos p 9.983 ício~' .txt 74 
23 ntir a introdução do pré-esforço f, será, para as 10.030 ício~' .txt 74 
24 as transmissão de um esforço longitudinal de 10.378 ício~' .txt 77 
25 m a transmissão de um esforço transversal c) c 10.401 ício~' .txt 77 
26 ma cheia em que T - esforço transverso de c 10.424 ício-' .txt 77 
27 urança às chapas o pré-esforço instalado nos p 11.139 ício~' .txt 82 
28 5.4.5 Flexão 100 5.4.6 Esforço transverso 102 719 pus~' .txt 1 
29 102 5.4.7 Flexão com esforço transverso 104 725 pus~' .txt 1 
30 Flexão composta com esforço transverso 108 736 pus~' .txt 1 
31 n5.6 à encurvadura por esforço transverso 122 779 pus~' .txt 1 
32 5.6.7 Interacção entre esforço transverso, mofl 817 pus~' .txt 2 
33 orço momento flector e esforço axial 131 5.7 822 pus~' .txt 2 
34 nSecções de Classe 4 - esforço normal 93 5.3. 2.376 pus~' .txt 4 
35 Ima a momento flector, esforço normal e esforç 2.411 pus~' .txt 4 
36 ento esforço normal e esforço transverso 109 2.414 pus~' .txt 4 
37 5.6.4 Interacção entre esforço transverso e mo 2.473 pus~1 .txt 5 
38 s 163 6.5.5 Rotura por esforço transverso - áre 2.623 pus~i .txt 5 
39 I M Momento flector N Esforço normal Q Acçã 6.670 pus~i .txt 12 
40 torsor; Temperatura V Esforço transverso; Car 6.704 pus~1 .txt 12 
41 N (Tendo em conta o) esforço normal n Norn 7.097 pus~i .txt 13 
42 pa; Cobrejunta p Pré-esforço (força) p Parei 7.125 pus~1 .txt 13 
43 ite; Representativo S Esforço s Tensão de t 7.143 pus~i .txt 13 
44 V (Tendo em conta o) esforço transverso v 7.198 pus~' .txt 13 
45 valor de cálculo de um esforço (ou de um vect 9.434 pus~" .txt 17 
46 nentes (por exemplo, o esforço axial) devem se 10.733 pus~* .txt 20 
47 nSecções de Classe 4 - esforço normal Figura 20.539 pus~i .txt 37 
48 ersal está sujeita a um esforço normal, deve us 20.559 pus~1 .txt 38 
49 al ? à encurvadura por esforço transverso (2) 20.929 pus~1 .txt 38 
50 o, o valor de cálculo do esforço de tracção NSd 21.447 pus~1 .txt 39 
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N Concordance Set Tag Word No. File % 
51 o, o valor de cálculo do esforço de compressão 21.646 pus- l.txt 39 
52 s (1) Na ausência de esforço transverso, o va 21.826 pus- l.txt 40 
53 s de momento flector e esforço transverso (ver 21.962 pus- l.txt 40 
54 s (1) Na ausência de esforço transverso, o va 21.987 pus- l.txt 40 
55 todos em 5.4.8. 5.4.6 Esforço transverso (1) 22.159 pus- l.txt 40 
56 ) O valor de cálculo do esforço transverso VSd 22.167 pus- l.txt 40 
57 resistência plástica ao esforço transverso dado 22.188 pus- l.txt 40 
58 nciA à encurvadura por esforço transverso deve 22.418 pus- l.txt 41 
59 iara nas verificações ao esforço transverso desd 22.471 pus- l.txt 41 
60 O critério de rotura por esforço transverso da e 22.502 pus- l.txt 41 
61 num 5.4.7 Flexão com esforço transverso (1) 22.526 pus- l.txt 41 
62 uzidé pela presença de esforço transverso. Par 22.545 pus- l.txt 41 
63 o. valores pequenos do esforço transverso, esta 22.551 pus- l.txt 41 
64 . No entanto, quando o esforço transverso exce 22.573 pus- l.txt 41 
65 e o valor de cálculo do esforço transverso VSd 22.600 pus- l.txt 41 
66 resistência plástica ao esforço transverso Vpl. 22.614 pus- l.txt 41 
67 stico tendo em conta o esforço transverso, o qu 22.662 pus- l.txt 41 
68 tisfazta na ausência de esforço transverso é: 22.786 pus- l.txt 41 
69 stico tendo em conta o esforço normal. (2) N 22.806 pus- l.txt 41 
70 do eixo y-y, quando o esforço normal excede 22.875 pus- l.txt 41 
71 er em conta o efeito do esforço normal no mom 22.911 pus- l.txt 42 
72 er em conta o efeito do esforço normal quando 22.937 pus- l.txt 42 
73 3 (1) Na ausência de esforço transverso, as s 23.208 pus- l.txt 42 
74 4 (1) Na ausência de esforço transverso, as s 23.254 pus- l.txt 42 
75 Flexão composta com esforço transverso (1) 23.361 pus-' l.txt 42 
76 sesforço (1) Quando o esforço transverso exce 23.366 pus-' l.txt 42 
77 conta o efeito tanto do esforço transverso com 23.384 pus-' l.txt 42 
78 rdo transverso como do estorço normal no valor 23.388 pus-' .txt 42 
79 e o valor de cálculo do esforço transverso VSd 23.405 pus-' .txt 42 
80 resistência plástica ao esforço transverso Vpl. 23.419 pus-' .txt 42 
81 inaçõas de momento e esforço normal que sati 23.438 pus-' .txt 42 
82 inaçõas de momento e esforço normal deve ser 23.469 pus-' .txt 43 
83 s (1) Na ausência de esforço transverso, a ai 23.502 pus-' .txt 43 
84 o de momento flector e esforço normal na secçt 23.532 pus-' .txt 43 
85 o de momento flector e esforço normal nesse p 23.567 pus-' .txt 43 
86 Ima a momento flector, esforço normal e esforçt 23.614 pus-' .txt 43 
87 eento esforço normal e esforço transverso: (a 23.617 pus-' .txt 43 
88 e o valor de cálculo do esforço transverso VSd 23.701 pus-' .txt 43 
89 resistência plástica ao esforço transverso Vpl.c 23.715 pus-" .txt 43 
90 devidas à presença de esforço transverso. (4 23.732 pus-' .txt 43 
91 vectorial dos efeitos do esforço normal e do mo 25.078 pus-' .txt 45 
92 2) Nos casos em que o esforço normal e o mo 25.092 pus-' .txt 45 
93 e, o valor de cálculo do esforço normal de tracç 25.106 pus-' .txt 45 
94 é o valor de cálculo do esforço normal de tracç 25.176 pus-' .txt 46 
95 ENCURVADURA POR ESFORÇO TRANSVER 25.578 pus-' .txt 46 
96 ncià à encurvadura por esforço transverso. (2 25.612 pus-' .txt 46 
97 uma à encurvadura por esforço transverso depe 25.623 pus-' .txt 46 
98 nciA à encurvadura por esforço transverso tamb 25.649 pus-' .txt 46 
99 momento flector e pelo esforço normal. (4) To 25.683 pus-' .txt 46 

100 ncia à encurvadura por esforço transverso pode 25.727 pus-1 .txt 46 
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N Concordance Set Tag Word No. File % 
101 a, o valor de cálculo do esforço transverso resis 26.019 pus-1 .txt 47 
102.4.1 à encurvadura por esforço transverso (1) 26.151 pus-' .txt 47 
103 s, o valor de cálculo do esforço transverso resis 26.166 pus-1 .txt 47 
104 o MSd e a um eventual esforço NSd na peça), é 26.357 pus-' .txt 48 
105 lima à encurvadura por esforço transverso Vbb. 26.479 pus-' .txt 48 
106 ), o valor de cálculo do esforço transverso resis 26.591 pus-' .txt 48 
107 o um valor reduzido do esforço transverso resis 26.730 pus-' .txt 48 
108 ncia à encurvadura por esforço transverso. (2 26.945 pus-' .txt 49 
109 5.6.7 Interacção entre esforço transverso, mofl 27.007 pus-' .txt 49 
110 orço momento flector e esforço axial 5.6.7.1 ( 27.012 pus-' .txt 49 
111o momento flector e do esforço axial na peça, o 27.034 pus-' .txt 49 
112 resistência da alma ao esforço transverso não t 27.047 pus-' .txt 49 
113 conta o momento e o esforço axial na peça, c 27.062 pus-' .txt 49 
114 n<da à encurvadura por esforço transverso indic 27.185 pus-' .txt 49 
115 o também se aplica um esforço axial NSd, o vai 27.195 pus-' .txt 49 
116 o momento flector e ao esforço axial não tem q 27.229 pus-' .txt 49 
117 ida para ter em conta o esforço transverso. (3 27.241 pus-" .txt 49 
118 Quando também existe esforço axial NSd, Mpl. 27.259 pus-' .txt 49 
119 secção na ausência de esforço transverso. (4i 27.306 pus-' .txt 49 
120 (4) A interacção entre esforço transverso e mo 27.312 pus-' .txt 49 
121 5.6.4 Interacção entre esforço transverso e mo 27.328 pus-' .txt 49 
122 ncia à encurvadura por esforço transverso "só d 27.407 pus-' .txt 49 
123 Quando também existe esforço axial NSd, o vai 27.415 pus-" l.txt 49 
124 nciA à encurvadura por esforço transverso "só d 27.434 pus-' l.txt 49 
125 m banzos iguais e sem esforço axial, Vbw.Rd d 27.486 pus-' l.txt 49 
126 o momento flector e ao esforço axial não tem q 27.514 pus-' l.txt 50 
127 ida para ter em conta o esforço transverso. (5 27.526 pus- l.txt 50 
128 Quando também existe esforço axial NSd, Mpl. 27.548 pus- l.txt 50 
129 secção na ausência de esforço transverso. (6 27.598 pus-' l.txt 50 
130 (7) A interacção entre esforço transverso e mo 27.630 pus- l.txt 50 
131 aium e equilibradas por esforço transverso na ai 27.759 pus- l.txt 50 
132 aium e equilibradas por esforço transverso na ai 27.797 pus- l.txt 50 
133 Forças equilibradas por esforço transverso na ai 27.970 pus- l.txt 50 
134 npeças (cordas) (1) O esforço Nf.Sd a meio v 30.014 pus- l.txt 54 
135 igidez dos diagonais ao esforço transverso (o es 30.038 pus- l.txt 54 
136 is esforço transverso (o esforço transverso nece 30.041 pus- l.txt 54 
137 ser obtidos a partir do esforço transverso Vs d 30.217 pus- l.txt 54 
138 ndicíMs em 5.9.2.4 O esforço Nd numa diago 30.228 pus- l.txt 54 
139 npeças (cordas) (1) O esforço Nf.Sd a meio d 30.713 pus- l.txt 55 
140 5.9.3.2(6), a rigidez ao esforço transverso Sv d 30.741 pus- l.txt 55 
141 figura 5.9.5, em que o esforço transverso Vs é 30.853 pus- l.txt 55 
142 {(2) esta verificação, o esforço axial em cada c 30.869 pus- l.txt 55 
143 is, calculado a partir do esforço transverso Vs. 31.032 pus- l.txt 56 
144 derado igual a 2,5% do esforço axial na peça. E 31.044 pus- 1.txt 56 
145 çna da transmissão do esforço, desde o centro 32.696 pus- l.txt 59 
146 lar à da transmissão do esforço, desde o centro 32.779 pus- l.txt 59 
147 çna da transmissão do esforço (ver figura 6.5.1 32.999 pus- l.txt 59 
148 çda da transmissão do esforço (ver figura 6.5.1 33.049 pus- l.txt 59 
149 álcide da resistência ao esforço transverso (1) 33.391 pus- l.txt 60 
150 verso (1) A rotura por esforço transverso da e 33.397 pus- l.txt 60 
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151 fiada de eixos sujeita a esforço transverso que I 33.470 pus~1 .txt 60 
152 ai se dá uma rotura por esforço transverso (ver 33.490 pus~1 .txt 60 
153 na superfície sujeita a esforço transverso. Na 33.632 pus~1 .txt 60 
154 na superfície sujeita a esforço transverso t é 33.665pus~1.txt 60 
155 na. 6.5.5 Rotura por esforço transverso - áre 33.892pus~1.txt 61 
156 eceNão é qualquer pré-esforço nem preparaçã 34.018pus~1.txt 61 
157 Não é necessário pré-esforço. Todas as class 34.332pus~1.txt 62 
158 Não é necessário pré-esforço. Todas as class 34.394pus~1.txt 62 
159 eceNão é qualquer pré-esforço. Esta categoria 34.578pus~1.txt 62 
160 sujeitas a variações do esforço de tracção. No 34.597pus~1.txt 62 
161 Referência 8. Este pré-esforço melhora a resist 34.655pus~1.txt 62 
162 sanedida à direcção do esforço for pelo menos i 35.849 pus~1 .txt 64 
163 valor de cálculo do pré-esforço indicado na clá 36.163 pus~1 .txt 65 
164 çãà da transmissão do esforço, o coeficiente p 36.276 pus~1 .txt 65 
165 çãà da transmissão do esforço devem ser dime 36.329 pus~1 .txt 65 
166 depor: 6.5.8.2 Pré-esforço (1) No caso d 36.361 pus~1.txt 65 
167 alor de cálculo do pré-esforço, Fp.Cd, a ser uti 36.393 pus~1 .txt 65 
168 valor de cálculo do pré-esforço, Fp.Cd, deve se 36.432 pus~1.txt 65 
169 çna da transmissão do esforço (ver figura 6.5.1 36.929 pus~1 .txt 66 
170 ção da transferência do esforço ao longo de tod 37.001 pus~1.txt 66 
171 , com a transmissão do esforço rasante entre a 37.018pus~1.txt 66 
172 ita à compressão ou ao esforço transverso. (9 38.140pus~1.txt 68 
173 dem ser para transmitir esforço rasante ou parai 38.412 pus~1.txt 69 
174 ser para: ? transmitir esforço rasante, ou ? i 38.778pus~1.txt 69 
175 dorde para suportar um esforço de corte ou qua 41.036 pus~1 .txt 73 
176 e ser inferior a 2,5% do esforço de compressão 41.383 pus~1 .txt 74 
177 a o valor de cálculo do esforço transverso resis 42.878 pus~1 .txt 76 
178 smentos para resistir ao esforço transverso, tais 43.561 pus~1 .txt 77 
179 itência para transmitir o esforço transverso entre 43.581 pus~1.txt 77 
180 raçde parcial sujeitas a esforço rasante. Quadr 52.666pus~1.txt 94 
181 epende do nível de pré-esforço e da geometria 53.935pus~1.txt 96 
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N Concordance Set Tag Word No. File % 
1 ura de topo Artigo 31° Ligação de topo de ele 740 cio- ' .txt 6 
2 m elementos Artigo 35° Ligação de chapas de b 769 cio~' .txt 6 
3 os concorrentes numa ligação fiquem disposto 2.435 cio~' .txt 19 
4 t(, ou soldadura. Numa ligação deve evitar-se, 2.519 cio~' .txt 20 
5 o esforço que solicita a ligação; B distância do 2.753 cio-' .txt 21 
6 o esforço que solicita a ligação; C menor dista 2.773 cio~' .txt 21 
7 importantes; e) para a ligação das extremidad 3.098 cio~' .txt 24 
8 e de outro da aresta de ligação, os intervalos in 3.602 cio~' .txt 27 
9 (fig. 8, b). Artigo 31° Ligação de topo de ele 3.801 cio~' .txt 29 

10 com diferente 31.1 na ligação de topo de elem 3.811 cio~' .txt 29 
11 executar-se no caso de ligação de chapas sujeit 4.104 cio~' .txt 31 
12 de traccionados, para a ligação de outros eleme 4.183 cio~' .txt 31 
13 de tracção. Artigo 35° Ligação de chapas de b 4.203 cio~' .txt 31 
14 as de suplementares A ligação de chapas de b 4.210 cio~' .txt 32 
15 soldadura. No caso da ligação de peças format 4.321 'cio~' l.txt 32 
16 o em conta o modo de ligação do elemento na 6.001 cio~' l.txt 45 
17 condições efectivas de ligação, a constância ou 7.334 cio~ l.txt 55 
18 mb) os transversais de ligação devem ser dime 7.859 cio~ l.txt 58 
19 endação de dar a uma ligação, nos casos indic 9.157 cio~' l.txt 68 
20 s ou nos elementos de ligação alguma secção i 9.394 cio~' .txt 70 
21 s ou nos elementos de ligação alguma secção i 9.647 cio~' l.txt 71 
22 intes: a) no caso de a ligação estar submetida 9.761 cio~' l.txt 72 
23 ento b) no caso de a ligação estar ligação est 9.825 'cio~' l.txt 73 
24 ente. c) no caso de a ligação estar submetida 9.867 cio~' l.txt 73 
25 batida sobre o plano de ligação dos elementos; 10.186 cio~' l.txt 75 
26 tmponente ao plano de ligação,, positiva se se tr 10.210 cio~ l.txt 76 
27 tangencial no plano de ligação e perpendicular 10.234 'cio~ l.txt 76 
28 tangencial no plano de ligação e paralela ao ei 10.268 'cio~ l.txt 76 
29 cordões que realizam a ligação entre a alma e o 10.408 'cio~ l.txt 77 
30 horas) a montagem da ligação, de modo a evit 11.010 'cio~ l.txt 81 
31 s materiais e ao tipo de ligação a efectuar; c) a 11.251 'cio~ l.txt 83 
32 s de se proceder à sua iigação; e) as estrutura 11.578 'cio~ l.txt 86 
33 51 3.3 Elementos de ligação 53 3.3.1 Gene 485 pus~ l.txt 1 
34 5.9.2 comprimidos com ligação triangulada 143 903 pus~ l.txt 2 
35 5.9.3 comprimidos com ligação triangulada 147 2.546 pus~ l.txt 5 
36.10 longas 180 6.5.11 Ligação por sobreposiçs 2.664 pus~ l.txt 5 
37 s.6.10 efectiva de uma ligação em T não reforç 2.769 pus~ l.txt 5 
38 .02 Modelação de uma ligação por meio de um 2.783 pus~ l.txt 5 
39 m elemento ou de uma ligação (excluindo a fad 9.416 pus~ l.txt 17 
40 o 3.3 ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 3.3.1 Gene 12.439 pus~ 1.txt 23 
41 (1) Os elementos de ligação devem ser apro 12.446 pus~ l.txt 23 
42 (2) Os elementos de ligação apropriados incll 12.461 pus~ l.txt 23 
43 em que se utiliza uma ligação articulada, a rigi 16.501 pus~ l.txt 30 
44 pondente a um furo de ligação deve ser a área 21.104 pus~ l.txt 38 
45 5.9.2 comprimidos com ligação triangulada 5.( 29.605 pus~ l.txt 53 
46 igura comprimidos com iigação triangulada n é 30.100 pus- l.txt 54 
47 fuíOs ou soldaduras de ligação devem ser dime 31.016 pus~ 1.txt 56 
48 ) A resistência de uma ligação deve ser determ 31.408 pus~ 1.txt 56 
49 das diversas peças de ligação ou soldaduras. 31.420 pus~ 1.txt 56 
50 a análise não linear da ligação, desde que essa 31.449 pus~ 1.txt 56 
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N 
51 de os componentes da 
52 cada componente da 
53 formaçde das peças de 
54 o dimensionamento da 
55 pelo dois parafusos por 
56 Nos casos em que uma 
57 to por se tratar de uma 
58 semi-rígidas (1) Uma 
59 satisfaça os critérios de 
60 de ligação rígida ou de 
61 f) ser classificada como 
62 o-rotação de cálculo da 
63 ade de rotação de uma 
64 da resistência de uma 
65 ade de rotação de uma 
66 <r cálculo resistência da 
67 (3) A rigidez de uma 
68 da resistência de uma 
69 ade de rotação de uma 
70 ade de rotação de uma 
71 se utilizarem formas de 
72 (4) A rigidez de uma 
73 iga ou de uma peça de 
74 da alma ou da peça de 
75 ensionan(1) O de uma 
76 ensionan(1) O de uma 
77 utros tipos de peças de 
78 o e corte (1) Se uma 
79 último: (2) Se, numa 
80 ções dos elementos da 
81 e calculam as peças de 

Concordance Set 
gação. (3) Se o mod 
gaçSo tenha capacidad 
gaçâo ou soldaduras, 
gaçâo. (3) As tensõe 
gaçâo, os alinhamento 
gação solicitada por co 
gação submetida a inv 
gação que não satisfaç 
gaçâo rígida ou de liga 
gação articulada menc 
gação semi-rígida. (2 
gaçâo. (3) As ligaçõe 
gação articulada deve 
gação com resistência 
gaçâo com resistência 
gação for pelo menos 
gaçâo com resistência 
gação com resistência 
gação com resistência 
gaçâo pode ser demon 
gação que a experiênc 
.]ação com resistência 
gação, na zona dos fur 
gação e k é um coefi 
gação aparafusada suj 
gaçâo aparafusada suj 
gação pré-esforçadas, 
gação resistente ao esf 
gaçâo submetida à fie 
gação (ver figura 6.5.9 
gação, então a força d 
gação, medida na dire 

82 furos extremos de uma 
83 de duro. Figura 6.5.11 Ligação por sobreposiçs 
84 de soldadura Tipo de ligação Ligação de t 
85 rde Tipo de ligação Ligação de topo Ligaç 
86 o de Ligação de topo Ligação de topo em T 
87 Ligação de topo em T Ligação com sobreposiç 
88 cordões de ângulo para ligação de elementos q 
89 ibuiçãA de forças numa ligação soldada pode se 
90 ) A resistência de uma ligação soldada de topo 
91 ) A resistência de uma ligação soldada de topo 
92 reforçados (1) Numa ligação em T entre uma 
93 £.6.10 efectiva de uma ligação em T não refor 
94 6.7.1), um dos tipos de ligação deve ser dimen 
95 esforços na secção da ligação. Os esforços dei 
96 e cálculo MRd de uma ligação viga-coluna não 
97 A momento-rotação da ligação entre uma viga 
98 ai, representar-se uma ligação viga-pilar por m 
99 to-rotação real de uma ligação viga-pilar é não 

100 mento rotação de uma ligação viga-pilar inclui 

Tag Word 
31 
31 
31. 
31 
31. 
31. 
31. 
32. 
32. 
32. 
32. 
32. 
32. 
32 
32 
32 
32. 
32 
32 
32. 
32 
32. 
33. 
33 
33 
34 
36 
36 
36. 
36 
36 
36 
37. 
37. 
37 
37 
37 
37 
39 
40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 

No. 
.466 pus-
.529 pus-
.558 pus-
,648 pus-
,865 pus-
900 pus-
951 pus-
219 pus-
226 pus-
230 pus-
241 pus-
.270 pus-
.328 pus-
.362 pus-
.383 pus-
,410 pus-
.439 pus-
.481 pus-
514 pus-
549 pus-
568 pus-
583 pus-
.412 pus-
.678 pus-
,956 pus-
,517 pus-
.424 pus-
.708 pus-
.764 pus-
.855 pus-
,874 pus-
,923 pus-
165 pus-

823 pus-
824 pus-
827 pus-
832 pus-
895 pus-
.246 pus-
236 pus-
.332 pus-
.529 pus-
.692 pus-
.057 pus-
.249 pus-
.443 pus-
.462 pus-
.528 pus-
.568 pus-
.695 pus-

File % 
.txt 57 
.txt 57 
.txt 57 
.txt 57 
.txt 57 
.txt 57 
.txt 57 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 58 
.txt 59 
.txt 59 
.txt 59 
.txt 60 
.txt 60 
.txt 61 
.txt 62 
.txt 65 
.txt 66 
.txt 66 
.txt 66 
.txt 66 
.txt 66 
.txt 66 
.txt 68 
.txt 68 
.txt 68 
.txt 68 
.txt 68 
.txt 70 
.txt 72 
.txt 72 
.txt 72 
.txt 72 
.txt 73 
.txt 73 
.txt 74 
.txt 74 
.txt 74 
.txt 74 
.txt 74 
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N 
101 de cálculo fCd de uma 
102 de cálculo máximo da 
103 <ura Modelação de uma 
104 idez de rotação de uma 
105 ida 6.4.2.3). (2) Uma 
106 em ensaios. (3) Uma 
107 secante de rotação da 
108 viga ligada. (4) Uma 
109 dente da figura 6.9.8, a 
110 uisitos relativos a uma 
111 ciai 6.4.3.3). (2) Uma 
112 e suficiente. (3) Uma 
113 e cálculo MRd de uma 
114 igual a 1,2Mpl.Rd essa 
115 de rotação. (5) Uma 
116 en O resistente de uma 
117 Cedência da chapa de 
118 lo das zonas críticas da 
119 ente de cálculo de uma 
120 idez de rotação de uma 
121 ade de rotação de uma 
122 resistente de cálculo da 
123 ce da corda do lado da 
124 chapa exterior de uma 
125 scsuperfície de de uma 
126 relacionados com: ? 
127 s da excentricidade da 
128 as devidas à rigidez da 
129 s a geometria global da 
130 soldadura em volta da 
131 de uma modelação da 
132 £o circular Tipo de 
133 orço e da geometria da 
134 aria o comprimento de 

o total. 2. 

Concordance Set 
igaçâo viga-pilar deve 
igação (ver figura 6.9.7 
igação por meio de um 
igaçâo viga-pilar pode 
igação viga-pilar pode 
igação viga-pilar pode 
igação, ver 6.9.4. Ib = 
igação viga-pilar de um 
igaçâo viga-pilar deve 
igação articulada perfei 
igação viga-pilar pode 
igaçâo viga-pilar pode 
igação viga-pilar for pel 
igação pode ser classifi 
igaçâo viga-pilar deve 
igação viga-pilar depen 
igação (chapa de topo), 
igação não são afectad 
igação viga-pilar deve 
igação viga-pilar deve 
igaçâo viga-pilar deve 
igação. 6.9.8 Regras 
igação. (b) ruína da a 
igação resistente ao es 
igação aparafusada, es 
igação de outras estrut 
igação e das deformaçi 
igação. a redistribuição 
igaçâo, e excluindo os 
igação soldada ou da z 
igação rigorosas, os ef 
igação Cordas Mo 
igação. 6 e 7: - As t 
igação, L. 

135 o total. 2. Ligação soldada de top 
136 penetração parcial ou ligação soldada em T c 
137 Ligações soldadas 3. Ligação sobreposta sold 
138 Ligações soldadas 4. Ligação sobreposta sold 
139 ar a categoria 100. 7. L-gação sobreposta sold 
140 de topo transversais 3. Ligação soldada a topo 
141 çõde circulares. 4. Ligação soldada a topo 
142 rs sobreposição (*) 3. L-gação em K. 

Tag Word No. File % 
41.854 pus~ l.txt 74 
41.871 pus- l.txt 74 
41.880 pus~ l.txt 74 
42.011 pus- l.txt 75 
42.034 pus- l.txt 75 
42.076 pus- l.txt 75 
42.116 pus- l.txt 75 
42.135 pus- l.txt 75 
42.301 pus- l.txt 75 
42.320 pus- l.txt 75 
42.378 pus- l.txt 75 
42.424 pus- l.txt 75 
42.478 pus- l.txt 76 
42.488 pus- l.txt 76 
42.509 pus- l.txt 76 
42.607 pus- l.txt 76 
42.725 pus- l.txt 76 
42.821 pus- l.txt 76 
42.843 pus- l.txt 76 
42.960 pus- l.txt 76 
43.018 pus-' l.txt 76 
43.045 pus-' l.txt 77 
43.183 pus-' l.txt 77 
44.797 pus-' l.txt 80 
45.677 pus-' l.txt 81 
46.109 pus-' l.txt 82 
50.080 pus-' .txt 89 
50.092 pus-' .txt 89 
51.673 pus-' .txt 92 
51.725 pus-' .txt 92 
52.879 pus-' .txt 94 
53.011 pus-' .txt 94 
53.942 pus-' .txt 96 
54.844 pus-' .txt 98 
54.999 pus-' .txt 98 
55.009 pus-" .txt 98 
55.125 pus-' .txt 98 
55.178 pus-" .txt 98 
55.310 pus-' .txt 99 
55.578 pus-' .txt 99 
55.589 pus-' .txt 99 
55.892 pus-' .txt 100 
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ESTRUTURA CONCEPTUAL 
E RESPECTIVOS TERMOS 



Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

1. Materiais 

1.1. Características e Propriedades Mecânicas e Físicas do Aço 

Dureza 
Elasticidade 
Tenacidade 
Plasticidade 
Ductilidade 

1.1.1. Ensaios 
Ensaio de tracção 
Ensaio de choque 
Ensaio de dobragem 
Ensaio de dureza 

1.1.2 Tensões e deformações 
Deformação plástica 
Deformação elástica 

Fadiga 
Resistência à fadiga 
Tensão limite de fadiga 

Tensão nominal 
Extensão nominal 
Cedência 
Tensão de cedência 
Tensão limite convencional de proporcionalidade 
Tensão de rotura à tracção 
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1.1.3 Módulos 
Módulo de elasticidade 
Módulo de distorção 

1.1.4 Coeficientes 
Coeficiente de Poisson 
Coeficiente de dilatação térmica 

1.2 - Produtos de aço 

Perfil laminado a quente 
Perfil enformado a frio 
Perfil oco 
Perfil de alma cheia 
Chapas 

2. Ligações 

2.1 Tipos de ligação 

Ligações soldadas 

Ligações aparafusadas 

Ligações rebitadas 

Ligações rígidas 

Ligações semi-rígidas 

Ligações articuladas 

Ligações mistas 

Ligações pré-esforçadas 

Junta 

Cobrejunta 
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2.2 Elementos de ligação 

2.2.1 Rebites 

2.2.2 Parafusos 
Parafusos correntes 
Parafusos pré-esforçados 
Parafusos de alta resistência 
Porcas 
Anilhas 

2.3 Soldadura 

2.3.1 Processos de soldadura 
Soldadura por arco eléctrico 
Soldadura por arco submerso 
Soldadura em atmosfera inerte 
Soldadura em atmosfera activa 
Soldadura com eléctrodo revestido a tungsténio em atmosfera inerte 

2.3.2 Tipos de soldadura 
Soldadura de ângulo 
Soldadura por entalhe 
Soldadura de topo com penetração total 

Soldadura de topo com penetração parcial 

Soldadura por pontos 
Soldadura sem chanfro 

2.3.3 Cordões de soldadura 
Cordões de topo 
Cordões de ângulo 
Cordões contínuos 
Cordões descontínuos 
Espessura do cordão 



Apêndice IV - Estrutura Conceptual e Respectivos Termos 
TERMINOGRAF1A COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

2.3.4 Entalhe 

2.3.5 Problemas das soldaduras 
I Arranque lamelar 

3. Estruturas e elementos estruturais 

3.1 Elementos estruturais 

3.1.1 Perfis 
Cantoneira 
Varão 

Barra: 
montante / travessa 

3.1.2 Vigas 
Viga contínua 
Viga simplesmente apoiada 
Viga triangulada / treliçada / de alma rota 
Viga em consola 
Viga em caixão /viga de secção oca 
Viga composta 
Viga caminho de rolamento 
Viga de alma cheia 
Viga principal / viga mestra 
Viga secundária 
Viga de fundação 
Viga-coluna 
Viga encastrada 
Viga Gerber 
Alma de uma viga 
Banzo de uma viga 
Madre 
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3.1.3 Vigota 

3.1.4 Arco 

3.1.5 Escora 

3.1.6 Tirante 

3.1.7 Pilar/coluna 

3.1.8 Chumbadouro 

3.1.9 Tramo 

3.2 Vão 

3.3 Cruzamentos 

Nó 

3.4 Estruturas 

Estrutura reticulada 
Estrutura articulada 
Estrutura mista 
Estrutura contínua 
Estrutura isostática 
Estrutura hiperstática 
Pórtico 
Estrutura de nós fixos (rígidos) 
Estrutura de nós móveis 

3.4.1 Cobertura 
Asna 
Nave 
Cobertura tipo "shed" 
Cobertura tipo "hangar" 
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4. Acções 

4.1 Acções no tempo 

Permanentes 
Peso próprio 

Variáveis 
Acção do vento 
Acção da neve 

Acidentais 

4.2 Cargas 

4.3 Sobrecargas 

5. Esforços 

Pré-esforço 
Esforços secundários 
Esforços de compressão 
Esforços de tracção 
Esforço resistente 
Esforço de flexão 
Esforço transverso 
Esforço de corte 
Esforço de translação 
Esforço axial 

5.1 - Cálculo dos esforços 

Análise global plástica 
Análise global elástica 
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6. Tensões 

Tensão actuante 

Tensão resistente 

Estado de tensão simples 

Estado de tensão duplo 

Tensão geométrica 

Tensão-extensão 

Tensão de corte 

Tensão de tracção 

Tensão de esmagamento 

Tensão de compressão 

Tensão tangencial 

7. Momentos 

Momento flector 

Momento torsor 

Momento elástico 

Momento plástico 

Momento de inércia 
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8. Fenómenos de instabilidade, deformações e modos de colapso 

Estados limites últimos 

Estados limites de utilização 

Colapso 

Esmagamento 

Enrugamento 

Plastificação 

Deformação linear 

Deformação plástica 

Deformação elástica 

Fadiga 

Flexão 

Compressão 

Tracção 

Torção 

Torção com empenamento 

8.1 Encurvadura 

Varej amento 

Bambeamento 

Enfunamento 

Comprimento de encurvadura 
Flecha 

Contra-fiecha 

8.2 Efeitos dinâmicos 

Vibração 
Oscilação 
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9 Resistências 

Resistência à encurvadura 
Resistência à encurvadura por corte 
Resistência à encurvadura por esforço transverso 
Resistência ao esmagamento 
Resistência ao enrugamento 
Resistência à fadiga 
Resistência à flexão 
Resistência plástica 
Resistência pós-encurvadura 
Resistência de cálculo 
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Apêndice V - Exemplo de Dez Fichas Terminológicas Completas 

TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

« THADDS MultiTerm '95 Plus! - BASE4.MTW <View> 
Ble Ed» Vnm Search Help 

Index |poitiiflu«s ~zl 

soldadwa poi arco.. 1 tenacidade 

j Target 

[ 
English 3 

tensão de cedência 

Fnti y lltinil>ei 

Portuyués 
tenacidade 

English 
toughness 

su/Ht. f. 
Definido A tenacidade dum aço representa a sua capacidade de resistir à propagação de fendas sob tensõe 
de tracção 
Fonte Reis, António. Dimensionamento de Estruturas Metálicas. Parte IV- Estruturas de Aço: Materiais. 
Lisboa: Folhas DECivil, 1994/95. 
Contexto O material deve possuir uma tenacidade suficiente para evitar a rotura frágil à temperatura de serviç 
mais baixa que possa vir a ocorrer durante o período de vida previsto para a estrutura. 
Font» toniexto Comité Europeu de Normalização. Eurocódigo 3. Projedo de Estruturas de Aço. Parte 1.1: 
Regras Gerais e Regras para Edifícios. Bruxelas: CEN - Comité Europeu de Normalização, 1992. 
Es-ti Htm.. Materiais. Características e propriedades mecânicas e físicas do aço. 

Definição Property of resisting fracture or distortion. Usually measured by impact test, high impad values 
indicating high toughness. 
Fonte Principal Metals on Line, <http://principalmetals.com>. 
contexto The steel industry invests continually in new technology, research and development, antecipating 
demands for greater lightness in weight, and improvements in such properties as toughness, yield stress anc 
weldability 
Fonte context... Oowling, P.J., e Burgan, B.A. "Structural Steel for the next Millenium". Construção Metálica E 
Mista. Actas do Primeira Encontro Nacional Eds. António Lamas, Paulo Cruz e Luís Calado. Porto Novemt 
20-21,1997. Braga, 1997. 

j Target Term 

;HSta,t| | Q tf ym<0\ iJvÊM 134m?&t> 

fc TRADOS MultiTerm '35 Plus! - BASE4.MTW <View> 
Ble Ed» View Search Help 

Index I Português y | 

tensão de cedência 

*H Target | English ^ j 

(viga em) consola 

Fnti y llumbei 2 

Português 
tensão de cedência s***. t. 

DefmiçSo (...) representa a tensão a partir da qual a deformação plástica do metal ou liga metálica passa a s 
significativa. 
Fome Smith, William F. Princípios de Engenhana e Ciência dos Materiais. 3a ed. Trad. Maria Emília Rosa, 
Manuel Amaral Fortes, Luís Guerra Rosa e Maria de Fátima Vaz. Lisboa: McGraw Hill de Portugal, 1996 
Contexto Em projecto de estruturas, a tensão de cedência é geralmente definida como a tensão para a qual 
ocorreu uma extensão plástica de 0,2% 
Fome contexto Smith, William F Princípios de Engenharia e Ciência dos Materiais 3a ed. Trad. Maria Emília 
Rosa, Manuel Amaral Fortes, Luís Guerra Rosa e Maria de Fátima Vaz. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal 
1996. 
tstiirtui.i Materiais. Características e propriedades mecânicas e físicas do aço. Tensões e deformações. 

English 
yield point / yield strength 

Definição In mechanical engineering, load at which a solid material that is being slrstched begins to flow, or 
change shape permanently, divided by its original cross-SBCtional area; or the amount of stress in a solid at t 
onset of permanent deformation. The yield point, alternatively called the elastic limit, marks the end of elastic 
behaviour and the beginning of plastic behaviour. When stresses less than the yield point are removed, the 
material returns to its original shape. For many materials that do not have a well-defined yield point, a quantit 
called yield strength is substituted. Yield strength is the stress at which a tnatenal has undergone some 
arbitrarily chosen amount of permanent deformation, often 0.2 percent. A few materials start to yield, or flow 
plastically, at a fairly well-defined stress (upper yield point) that falls rapidly to a lower steady value (lower yie 
point) as deformation continues Any increase in the stress beyond the yield point causes greater permanent 
deformation and eventually fracture. 
Fonte Encyclopaedia Britannica Online, <http://www.britannica.com>. 
contexto Stress beyond the yield point produces permanent deformations. 

I Sort Term -> Fonte contexto 

http://principalmetals.com
http://www.britannica.com
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fel TRADOS MultiTetm '35 Plus! - BASE4 MTW <View> 
Ffle Edit View Search Help 

Inde» |poituaués j ] || 

etforçottansveiso I Espessum de uin co.. 

3 Target JEuulisli _^ ] | 

Entty Numfoei 3 

Português 
Espessura de um cordão 

Definição Espessura de um cordão é a altura do maior triângulo inscrito entre as faces de fusão e a superfici 
exterior da soldadura, medida perpendicularmente ao lado eKterior desse triângulo. 
fome Barreto, Vitor. Apontamentos da Disciplina de Estruturas Metálicas e Mistas. Algarve: Universidade de 
Algarve. Escola Superior de Tecnologia, 1999/2000. 
contexto As dimensões características dos cordões de soldadura são a espessura e o comprimento, tal cor 
são definidos nas alíneas seguintes. 
Fome contexto Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento de Estruturas de 
Aço para Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1936. 
Estrutura Ligações. Soldadura. Cordões de soldadura. 
Sinónima garganta da soldadura 

English 
throat thickness of a weld 

Definição The perpendicular distance between two lines each parallel to a line joining the outer toes one bein; 
tangent at the weld face and the other being through the furthermost point of fusion penetration. 
Foul* Materials Engineering (UK) Ltd. Welding Glossary <http://www.meg.co.uk/> 
Contexto The throat of a fillet weld is the distance from the root to the hypotenuse of the largest isosceles rig 
triangle that can be inscribed within the weld cross section. 
Fonte contexto Ambrose, James. Simplified Design of Steel Structures. New York: John Wiley & Sons, 1997 

; Target Term 

TRADOS MultiTerm "95 Plus! - BASE4.MTW <View> 
File Edit View Search Help 

Index | Português j j 

soldadura po i arco.. 

f | | Target | English T | | 

EntiyNumbei 4 

Português 
soldadura por arco eléctrico 

Definido Soldadura que se realiza pela fusão do metal; esta fusão acontece devido ao efeito do calor origina 
pelo estabelecimento de um arco eléctrico entre o eléctrodo e o material a soldar. 
Fonte Dicionário Ilustrado e Multilingue da Construção. CD-ROM. CICCOPN, [1999]. 
Contexto Na execução de ligações soldadas empregar-se-ão processos de soldadura de eficiência 
comprovada, nomeadamente a soldadura por arco eléctrico e a soldadura oxi-acetilénica, devendo respeitar-! 
as normas portuguesas em vigor, e, em particular, as condições anunciadas a seguir. 
Fonte contexto Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento de Estruturas de 
Aço para Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 19S6. 
Estrutura Ligações. Soldadura. Processos de soldadura 

English 
electric arc welding 

Definição Electric arc welding is the process generally used in steel building construction. In this type of 
welding an electric arc is formed between an electrode and the two pieces of metal you want to join. The 
globules of melted metal from the eleetrodB flow into the molten seat; when cool, they are united with the 
members you wanted to weld together. 
Fonte Dorf, Richard C , ed. The Engineering Handbook. California: CRC Press, 1996. 

Sort Term -> Contexto 

http://www.meg.co.uk/


Apêndice V - Exemplo de Dez Fichas Terminológicas Completas 

TERMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA* - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

g TRADOS MultiTerm "95 Plus! - BASE4.MTW <Víew> 
Ele Edit View Search Help 

Index |poit»aiiès _ j 

cobertura em "shed" J esfoiço transvetso 

" 3 | TM get | English ^j[ 

Espessura tie um co.. I 

Entl y Hlimlrei 5 

Português 
esforço transverso 

Definirão Conjunto de forças iguais, mas de sentido contrário que se fazem sentir numa peça, em ambos os 
lados de uma parte elementar e num plano paralelo às faces. 
Fome Dicionário Ilustrado e Multilingue da Construção. CD-ROM. CICCOPM, [1999]. 
Contexto Se a extensão dos apoios da viga não for suficiente para conter os apoios do arco, parte da 
componente vertical das reacções deste terá que ser suportada pela viga, o que exigirá uma verificação dest 
ao esforço transverso nas secções vizinhas dos apoios. 
Fome contexto Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento de Estruturas de 
Aço para Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986. 
Estiutuia Esforços 

English 
shear force 

contexto Shear in beams is the vertical slicing effect produced by the opposition of vertical loads on the bear 
(down) and the reactive forces at the beam supports (up). To illustrate the internal shear force mechanism, 
designers use a shear diagram. 
Fonte íontexto Ambrose, James. Simplified Design of Steel Structures. New York: John Wiley &Sons, 1997 

| Target Term -> Fonte contexto 

fa TRADOS MultiTerm '95 Plus! - BASE4.MTW <View> 
Bb Edit View Search Help 

Index | Português J 

bambeanwnto j 

^ J Target | English _ j 

cantoneira cobertura em "shod" 

Entiy llumbei 

Português 
cantoneira subit, f. 

Definição Peça de metal, madeira ou outro material, com secção em forma de ângulo recto. É 
utilizada como elemento estrutural ou de remate e de reforço de esquinas. 
Fome Dicionário Ilustrado e Multilingue da Construção. CD-ROM. CICCOPN, [1999], 
Contexto No caso de cantoneiras ou de outros perfis isolados fraccionados excentricamente em consequent 
do modo como são realizadas as ligações, para ter em conta os esforços secundários resultantes, deve 
efectuar-se o dimensionamento, tanto dos perfis como das ligações, considerando um esforço de tracção 
superior ao efectivamente actuante e obtido deste pela multiplicação por um coeficiente de aumento. 
Fome contexto Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento de Estruturas de 
Aço para Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986. 
Fiaseoiogla cantoneira de abas iguais / cantoneira de abas desiguais / cantoneiras ligadas em estrela 
Estrutura Estruturas e elementos estruturais. Perfis. 

English 
angle (section) 

Definição Structural steel shape resembling L May be Equal Leg Angle or Unequal Leg Angle. Used in trussi 
and built-up girders. 
Fome Bridges and Tunnels of Allegheny County, Pennsylvania. Terminology, 
<http://www.buildingtechnology.com/bcba/bridges/about/htm> 
Contexto Structural angles have L-shaped sections. Both legs of an angle have the same thickness. Table A. 
in Appendix A gives dimensions, weights and other properties of equal and unequal leg angles. 
Fome contexto Ambrose, James. Simplified Design of Steel Structures. New York: John Wiley & Sons, 1997 
Fraseologia equal leg angle / unequal leg angle / star-battened angle 

| Target Term -> Fonte 

http://www.buildingtechnology.com/bcba/bridges/about/htm
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M THADOS MultiTerm '95 Plus! - BASE4.MTW <View> 
File Edit View Search Help 

index 

tensão de cedência (viga em) consola 

^ j Target | English j j 

Enti y liunifoei 7 

Poftugués 
(viga em) consola S*M. r. 

Definição Viga com um só apoio. 
Fonte Ministério das Obras Públicas. Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Vocabulário de Teoria das 
Estruturas. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1966. 
contexto Os limites recomendados para os deslocamentos verticais em edifícios são indicados no quadro 4 
no quai L representa o vão da viga. No caso de vigas em consola, o comprimento L representa duas vezes o 
balanço da consola. 
Font* contexto Comité Europeu de Normalização. Eurocódigo 3: Projecto de Estruturas de Aço. Parte 1.1: 
Regras Gerais e Regras para Edifícios. ENV 1993-1-1. Bruxelas: Comité Europeu de Normalização, 1992. 
Estniuii.i Estruturas e elementos estruturais. Vigas. 

English 
cantilever (beam) 

Definição A beam or member secure!/ fixed at one end and hanging free at the other end. 
Fonte Parker, Sybil P. Dictionary of Scientific and Technical Terms. New York: McGraw-Hill, 1994. 
contexto Most cantilevers are formed either by overhanging beams or by using moment connections to 
columns. 
Fonte contexto Weller, A.D., e Allen, P.H. Handbook of Structural Steelwork. London: The British 
Constructional Steelwork Association, 1991. 

I Target Term -> Contexto 

tel IRADDS MultiTerm '95 Plus! - BASE4.MTW <View> 
Fife Ed* View Search Help 

Index |poi1ugués j j | 

Espessui a de um co.. I madre 

~ j j | Target | English _«J 

J soldadura por arco.. 

Eiïtiy llumfoei 

Poi tu tines 
madre 

English 
purlin 

saùst. f. 
Definição As madres são vigas simplesmente apoiadas ou contínuas (com ou sem rótulas), sujeitas à acção 
de forças verticais - cargas permanentes e sobrecargas - e forças normais à cobertura - vento. 
Fonte Reis, António J. , e Abecasis, T. Dimensionamento de Estruturas. Concepção de Edifícios com 
Estrutura Metálica. Lisboa: Instituto Superior Técnico: Folhas DECivil, 1989. 
Contexto O sistema de cobertura, fachadas e empenas tem função de revestimento e isolamento do edifício 
meio exterior sendo fundamentalmente constituído por uma chapa de revestimento que é suportada por 
elementos longitudinais - as madres, que descarregam nas travessas e montantes do sistema estrutural 
principal Se a distância entre pórticos não for muito grande, não é necessário colocar elementos verticais m 
fachadas entre montantes dos pórticos para receberem a carga das madres de fachada. 
Fonte contexto Reis, António J . e Abecasis, T. Dimensionamento de estruturas - Cap. 5 - Concepção de 
edifícios com estrutura metálica. Folhas DECivil. Instituto Superior Técnico, 1989. 
Csti irtui ,i Estruturas e elementos estruturais. Vigas. 

Definição A horizontal roof beam, perpendicular to the trusses or rafters, supports the roofing material or the 
common rafters. 
Fonte Parker, Sybil P. Dictionary of Scientific and Technical Terms. New York: McGraw-Hill, 1994. 
Contexto When trusses are widely spaced, designers often use purlins to span between the trusses. The 
purlins are usually supported at the trusses' top chord joints to avoid bending in the chords; the purlins, in tur 
support a series of closely spaced rafters parallel to the trusses. 
Fonte contexto Ambrose, James. Simplified Design of Steel Structures. New York: John Wiley & Sons, 1997 

j Target Term -> Fonte contexto 



Apêndice V - Exemplo de Dez Fichas Terminológicas Completas 
TKRMINOGRAFIA COM BASE EM 'CORPORA' - Um Ensaio na Área da Construção Metálica 

|v-' TRADOS MulliTerm -95 Plus! DA5E4.MTW <View> 1 
Ele Ed* View Search Help 

Index |poituuués j j || 

bambeamento 
Û Target |Eii(|lish Z3 

bambeamento 
Û 

cantoneira _ l 
Enti y Mumbei 9 

PoiUiijue* 
bambeamento »»*>*. «. 

[lefiniçiio (...) o bambeamento de elementos sujeitos a esforços de flexão é um fenómeno de instabilidade qi 
se caracteriza pela ocorrência de grandes deformações transversais ao plano em que actuam os esforços át 
flexão. 
Fonte Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento de Estruturas de Aço pare 
Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986. 
Comeu... O coeficiente de bambeamento deve ser determinado a partir de resultados da teoria da estabilidad 
elástica, tendo em conta o modo de ligação do elemento nas suas extremidades, a distribuição das cargas i 
nível a que são aplicadas e a eventual existência de apoios laterais ao longo do vão. 
Fonte contento Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Regulamento de Estruturas de 
Aço para Edifícios. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986. 
Estintiii.i Deformações, fenómenos de instabilidade e modos de colapso Encurvadura 
Sinonimo encurvadura lateral 

English 
lateral-torsional buckling 

DetlroçjK A limit state in which a beam buckles by deflecting laterally and twisting. This is prevented by 
providing lateral bracing at sufficiently close spacing. 
Fonte Dorf, Richard C , ed. The Engineering Handbook. California: CRC Press, 1996. 
Contexto Members subject to combined bending and axial tension shall be checked for resistance to 
lateral-torsional buckling, treating the axial force and bending moment as a vectorial effect, see 2 3.3.1(4). 

European Committee for Standardisation. Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1.1 
General Rules and Rules for Buildings. ENV 1993-1-1. Brussels: European Committee for Standardisation, 
1992. 

! Sort Term -> Definição 
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cantoneira | cobertura em "shed" 

Target | English j \ 

esforço transverso \ 

Entry Humbei 10 

Poitmjues 
cobertura em "shed" suixt. r. 

Deiiiiic.io Cobertura de edifícios industriais em forma de prisma 
triangular horizontal assimétrico. Uma cobertura em "shed" é 
constituída por uma série de prismas perpendiculares ao eixo do 
edifício e cujos planos mais inclinados são normalmente 
envidraçados, o que permite uma boa iluminação sem incidência 
directa dos raios solares, desde que orientados a noroeste ou 
nordeste. 
Fonte Mota Freitas, José António Fonseca. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
Contexto De entre as estruturas trianguladas de cobertura adquirem especial relevância as chamadas 
coberturas em "shed", quando há condicionamentos ou preocupações especiais com a iluminação. As "shei 
permitem grandes superfícies envidraçadas (...). Estas superficies devem ficar viradas a norte por razões de 
iluminação. 
Fome contento Reis, António J., eAbecasis.T. Dimensionamento de Estruturas - Cap. 5-Concepção de 
Edifícios com Estrutura Metálica. Folhas DECivil. Lisboa: Instituto Superior Técnico, 1989/90. 
Mota Embora o termo "cobertura em dente de serra" seja apresentado como sinónimo, não foram encontradc 
exemplos de utilização. Como a estrutura proliferou no Reino Unido para cobertura de edifícios industriais, fo 
dado â estrutura o nome do elemento que ela cobre. À semelhança do que sucedeu em França, o 
estrangeirismo "shed" parece ter-se instalado na literatura. 
Estrutura Estruturas e elementos estruturais. Coberturas. 
Sinonimo cobertura em dente de serra 

English 
sawtooth roof 

Definição Roofthat has parallel roof surfaces or triangular section with a profile resembling teeth in a saw. 
Fonte The Library of Congress Thesauri, <http://lcweb.loc.gov/>. 
contento The type of roof truss chosen for a building is largely governed by the required pitch and the lighting 
conditions. (...) For unsymmetrical layouts to receive natural lighting, the sawtooth arrangement is often 
employed. 
Fome contexto Bresler, Boris; Lin, T.Y., e Scalzi, John B. Design of Steel Structures. 2' ed. New York/Londo 
John Wiley, 1968. 
Sinonimo north-light roof 

; Target Term •> Sinónimo 
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Appleton, João, e Nunes da Silva, João. "Estruturas Metálicas 
Atirantadas em Obras de Reabilitação de Edifícios". Construção 
Metálica e Mista. Actas do Primeiro Encontro Nacional. Eds. 
António Lamas, Paulo Cruz e Luis Calado. Novembro, 20-21, 1997. 
Braga, 1997. 

RESUMO 
Apresenta-se um conjunto de edifícios com estruturas e coberturas 
à base de perfis metálicos e de tirantes, fazendo-se referência à 
sua concepção e aos métodos aplicados na sua análise e 
dimensionamento e na montagem dos mesmos. 
Discutem-se alguns aspectos construtivos relativos ao fabrico e 
montagem de estruturas atirantadas em edifícios, chamando-se a 
atenção para os cuidados a ter na execução de ligações e na 
aplicação das forças de tensionamento. 
1. INTRODUÇÃO 
Na presente comunicação apresentam-se exemplos de aplicação do 
pré-esforço em estruturas metálicas atirantadas de edifícios. 
O primeiro caso refere-se a um edifício industrial, destinado à 
instalação de uma fábrica de transformação de papel, tendo o 
projecto sido desenvolvido em 198 9; a obra foi executada em cerca 
de 10 meses, entre 1990 e 1991, tendo a estrutura sido concluída 
no prazo de cerca de seis meses, incluindo fundações e pavimentos 
de betão armado ou pré-esforçado. 
O segundo caso apresentado diz respeito a um conjunto de edifícios 
destinados à 
instalação de um pavilhão de exposições e facilidades 
correspondentes; o projecto foi elaborado em 1991, na sequência de 
um concurso limitado, e a obra foi totalmente executada em dez 
meses, correspondendo à construção e montagem das estruturas o 
prazo de 8 meses, incluindo fundações e pavimentos de betão 
armado. 

O terceiro caso é, de certo modo, uma evolução e aperfeiçoamento 
do exemplo anterior, possível por se partir da mesma equipa 
projectista, num edifício com idêntica finalidade; o projecto foi 
elaborado em 1993 e a obra realizada entre 1993 e 1994, 
correspondendo a fase de estruturas e fundações a um prazo global 
de cerca de 6 meses. 

Finalmente, o último caso tratado refere-se a um conjunto 
diversificado de estruturas de aço que complementam as estruturas 
de betão de um importante complexo bancário, constituindo as 
escadas exteriores, passadeiras para peões, elementos de cobertura 
e de sombreamento de fachadas, elementos quase escultóricos de 
remate desse grande conjunto edificado. 

Os projectos respectivos têm vindo a ser desenvolvidos e 
executados de modo faseado, desde o final de 1994, aproximando-se 
a fase final destes trabalhos. 

Tratando-se, embora, de soluções estruturais essencialmente 
distintas, elas têm em comum o recurso à aplicação do pré-esforço 
em tirantes de aço, com o objectivo de aligeirar estruturas de 
grande vão, tirando partido, em simultâneo, da grande beleza 
plástica associada a estas estruturas, no respeito pela intenção 
arquitectónica que dominou todos estes projectos. 
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Salienta-se mesmo que, para além do valor que se julga poder dar 
ao exercício de desenvolver soluções inovadoras, se procurou 
apoiar directamente a concepção original dos arquitectos autores 
dos projectos, viabilizando-se soluções arrojadas e quase inéditas 
no País. 

Figura retirada do Cartão de Boas Festas de A2P Consult de 1990 

A solução estrutural central deste edifício baseia-se na concepção 
de pórticos atirantados unidireccionais com 18 m de vão e 7 m de 
altura em quase toda a extensão do edifício, complementados 
transversalmente por estruturas secundárias de travamento com 6 m 
de vão. Em zonas restritas, a eliminação de alguns pilares 
conduziu à definição de uma estrutura bidireccional de 18 x 18 MI. 
Esta estrutura é completada por madres de cobertura que recebem o 
revestimento da cobertura, à base de chapas nervuradas duplas de 
aço galvanizado e pré-lacado com isolamento térmico à base de lã 
de rocha e por estruturas de fachada geralmente à base de pelados 
metálicos que recebem o revestimento à bale de chapas simples de 
aço galvanizado e pré-lacado. 

As fundações são directas, a profundidades variáveis, que por 
razões de localização do edifício em zona parcialmente aterrada 
chegam a atingir profundidades de cerca de 6 m; por esta razão 
também -heterogeneidade dos terrenos superficiais - o pavimento 
térreo foi concebido como um sistema de lajes aligeiradas à base 
de vigotas pré-fabricadas de betão pré-esforçado, apoiadas em 
vigas de fundação. 
Numa zona de escritórios instalados neste edifício fabril a 
estrutura é totalmente de betão com um sistema porticado de 
pilares e vigas recebendo lajes de vigotas semelhantes às já 
referidas. 
2.2. O Edifício Nersant 
Figura morada do Cartão de Boas Festas de A2P Consult de 1992 
O edifício divide-se em dois corpos A e B, interligados, os quais 
se baseiam em soluções estruturais muito diferenciadas, tendo em 
comum, o facto de se tratar de estruturas de aço atirantadas com 
varões de aço de alta resistência. 

A estrutura do corpo A é definida por um pórtico central 
constituído por 2 pares de pilares com mastros salientes da 
cobertura, interligados por vigas; do topo dos mastros nascem 
tirantes que suspendem essas vigas. 
A estrutura principal é complementada por vigas transversais 
ligadas entre si às vigas principais e aos mastros dos pilares. 
A estrutura principal é completada por um sistema de madres de 
cobertura que recebem a chapa dupla de aço galvanizado pré-lacado 
incorporando isolamento térmico à base de lã de rocha e por um 
sistema de pilares e vigas de aço que permitem a fixação dos 
revestimentos de fachada de constituição idêntica à referida para 
a cobertura. 
Lajes e escadas de betão armado constituem a estrutura de um piso 
elevado e os respectivos acessos, incluindo a zona de ligação ao 
corpo B. 
As fundações são constituídas por estacaria de betão armado, com 
estacas isoladas encabeçadas e interligadas por um sistema de 
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vigas de fundação que recebem ainda o pavimento térreo constituido 
por uma laje maciça sobre estacas de betão armado. 

No corpo B salienta-se a estrutura definida no eixo principal do 
edifício, constituída por 3 pares de pilares de betão armado que 
recebem uma viga triangulada de 2 vãos iguais de 24 m; esta viga, 
com uma geometria de secção transversal definindo dois triângulos 
ligados pelos vértices, é constituída por perfis de secção 
variada, à base de tubos de aço sem costura da classe Fe 430. 

Esta viga recebe asnas planas com extradorso e intradorso curvos e 
simétricos, trianguladas com perfis tubulares do tipo SHS em aço 
Fe 4 30. Numa das extremidades cada asna é articulada na viga 
central, e na outra extremidade, cada asna é suspensa da referida 
viga, através de tirantes em varão de aço inoxidável da classe Fe 
800. 

O sistema referido é ainda completado por um conjunto de varões 
pré-esforçados aplicados na viga central e ainda por tirantes 
verticais e inclinados que complementam a suspensão das asnas da 
cobertura. O revestimento da cobertura é constituido por 2 chapas 
aplicadas no intradorso e no extradorso destas asnas através de 
madres trianguladas de altura variável em função da altura das 
asnas que interligam. 
As fundações têm constituição idêntica à referida para o corpo A, 
salientando-se ainda a existência de uma parede periférica de 
betão armado que suporta as fachadas de alvenaria e vidro, fixadas 
também à estrutura da cobertura através de articulações 
adequadamente estudadas. O piso térreo é um massame de betão 
armado com 0.08 m de espessura assente sobre aterro compactado e 
camada de enrocamento com 0.20 m de espessura. 
2.3. O edifício AIM 

Figura retirada do Cartão de Boas Festas de A2P Consult de 1995 

O edifício da Associação Industrial do Minho (AIM) é, como o 
anterior, constituído por dois corpos distintos, salientando-se a 
grande nave de exposições cuja estrutura principal se baseia numa 
grande viga-arco triangulada, com cerca de 48 m de vão, apoiada em 
dois pilares constituídos por perfis circulares ocos de aço 
formando pirâmides triangulares invertidas, encastradas em plintos 
de betão armado. 
A grande viga-arco, cuja altura máxima a meio vão é de 4 m recebe, 
através de ligações rotuladas nas extremidades e de tirantes de 
suspensão, asnas trianguladas tridimensionais que formam como que 
cascos de barco, forrados por chapas lisas de aço; as asnas têm 
cerca de 25 m de vão, constituindo-se assim uma nave completamente 
livre de elementos estruturais interiores com cerca de 48 m x 48 
m, com cobertura totalmente apoiada nos dois pilares piramidais 
antes referidos. 
Madres-ripas de aço constituem a estrutura secundárias das 
coberturas, dando apoio a chapas nervuradas de aço lacado. 

Chama-se ainda a atenção para a estrutura das fachadas da nave de 
exposições, as quais são constituídas por um embasamento de 
paredes de betão armado com cerca de 5.50 m de altura e por uma 
estrutura de caixilharia que enquadra chapas translúcidas de 
policarbonato cuja estabilidade (das chapas e da caixilharia) é 
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(zona B, solo de rugosidade do tipo II a que corresponde um valor 
da pressão dinâmica do vento igual a 1.08 kN/m2). 

Entrando em linha de conta com os coeficientes de majoração 
recomendados no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas 
de Edifícios e Pontes e realizando a análise estrutural, 
verificou-se que são condicionantes do comportamento desta 
estrutura as combinações de acções que envolvem o vento e, em 
número reduzido de casos, a combinação que interessa a sobrecarga 
regulamentar. 

Importa referir que, como critério essencial para o 
dimensionamento da estrutura, se impôs que em caso algum pudessem 
ocorrer compressões nos tirantes, o que significa que se fixaram 
os niveis de pré-tensionamento dos tirantes de modo a que assim 
acontecesse. Na fixação do valor do esticamento inicial em cada 
cabo pré-tensionado, entrou-se em conta com as perdas por 
relaxação do aço. 
3.2. Edificio Nersant 
Neste edificio, em qualquer dos corpos A e B, a concepção 
estrutural adoptada inviabilizou a consideração, em condições 
aceitáveis, de modelos planos, impondo, por assim dizer, o recurso 
a modelos tridimensionais de análise elástica linear (Figuras 5 a 
10). 
Deve notar-se desde já que se admite que o nivel de sofisticação 
da análise adoptada (que não pode considerar-se corrente na 
elaboração de projectos de edifícios), pode apesar disso não ser 
suficiente, justificando-se porventura o recurso a modelos mais 
evoluídos que tenham em conta, pelo menos, os efeitos da não 
linearidade geométrica, associada a deficiências de execução e 
montagem e à própria deformabilidade da estrutura. Este assunto 
poderá de novo ser retomado quando se descreverem alguns aspectos 
mais salientes da fase de execução e montagem destas estruturas. 

Nas figuras seguintes apresentam-se esquematicamente os modelos 
estruturais adoptados na análise, o que permite salientar a 
relativa complexidade dessa análise, nomeadamente no corpo B 
resultando assim uma discretização com cerca de 1 800 barras e 600 
nós. 

Salienta-se de novo, e como é sabido, a importância da acção do 
vento, a qual é responsável pela necessidade de impor o pré-
tensionamento dos tirantes da estrutura, com realce para o corpo B 
que, pela sua maior complexidade, coloca evidentes dificuldades 
práticas que vieram aliás a ser sentidas, na fase de aplicação do 
"pré-esforço;. 

Nos corpos A e B, assumem particular importância os tirantes 
verticais, essenciais para assegurarem a estabilidade da estrutura 
para a acção do vento; o "pré-esforço" desses tirantes é apenas 
condicionado pela necessidade de eliminar as compressões que advêm 
da acção das cargas de natureza gravitica. 
A acção do vento é condicionante do pré-tensionamento dos tirantes 
que suspendem a estrutura já que, nestes, o vento provoca 
compressões associadas ao desenvolvimento de forças ascendentes 
nas coberturas. 
Importa ainda salientar que, naturalmente, numa estrutura de 
grande complexidade devida ao elevado número de elementos 
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constituintes, não é simples nem mesmo possível definir o 
esticamento a aplicar, barra a barra, já que há uma interferência 
de quantificação essencial. Por isso, a determinação das forças de 
pré-esforço a aplicar teve de ser feita por tentativas, 
verificando-se o efeito dessa interferência. 

No dimensionamento estrutural foram seguidas genericamente as 
prescrições do Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios e 
do Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, 
neste último caso abrangendo os elementos estruturais executados 
com estes materiais e ainda, com adaptações, no que se refere aos 
tirantes "pré-esforçados". 

3.3. 0 Edifício AIM 
A abordagem estrutural deste edifício foi muito semelhante à que 
se descreveu em 3.2, o que se justifica por se tratar, como se 
disse, de um aperfeiçoamento de uma solução já estudada e que 
tinha resultado positivamente, e onde agora se introduziram os 
ensinamentos recolhidos, no que se refere a materiais e técnicas 
de análise e dimensionamento. 

A experiência anterior permitiu uma mais fácil definição dos 
modelos estruturais, nomeadamente no que se refere ao plano de 
aplicação de pós-tensão que foi estudado desde o inicio, 
reconhecida a dificuldade prática de transferir para o Empreiteiro 
a responsabilidade de o fazer. 
Recorreu-se de novo a análises tri-dimensionais, estáticas e 
dinâmicas para as diferentes fases construtivas e para a estrutura 
final, completa; de novo se sentiu que a análise mais refinada 
deste tipo de estruturas passará pela disponibilidade de programas 
de análise geometricamente não linear pelo que, na sua ausência, 
houve que aplicar processos iterativos de análise passo a passo. 

Interessará referir, por ter sido especifico deste projecto, o 
estudo das soluções estruturais para as fachadas as quais, 
partindo de uma sugestão inicial dos arquitectos projectistas, 
foram sucessivamente verificadas em termos de segurança estrutural 
e estabilidade, afinadas, rectificadas e de novo verificadas, até 
à sua optimização final que resultou na solução ilustrada. 

3.4. As Estruturas Metálicas do BCP no Tagus Park 

Trata-se, como já se disse, de um conjunto muito diversificado de 
estruturas de aço que vão de soluções quase tradicionais até às 
mais sofisticadas e menos usuais que obrigaram à aplicação de 
processos específicos de análise e dimensionamento. Os esquemas 
apresentados elucidam melhor as principais características das 
estruturas projectadas e construídas para as quais se usaram as 
técnicas de projecto que já haviam sido experimentadas com 
satisfação nos trabalhos anteriores. 

A primeira questão que se entende registar diz respeito ao facto 
de se reconhecer a vantagem de entregar o fabrico e montagem 
destas estruturas a empresas especializadas, não só na construção 
de estruturas metálicas mas ainda na execução destes tipos 
particulares envolvendo ligações complexas e aplicação de pré-
esforço. No entanto, nos projectos realizados e que aqui se 
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apresentam, optou-se por soluções não excessivamente comprometidas 
com tecnologias e empresas, de modo a possibilitar o aparecimento 
de soluções diversificadas, adaptadas à estrutura e hábitos de 
trabalho das empresas de construções metálicas; a justeza desta 
opção foi confirmada pelo facto de se ter trabalhado com 
diferentes Empreiteiros gerais e Subempreiteiros de estruturas 
metálicas nas diversas obras, o que é revelador da capacidade da 
indústria nacional para dar resposta a novos desafios neste 
domínio. 

Na verdade esta opção revelou-se ajustada, na medida em que as 
empresas a que foi adjudicada a obra decidiram-se pelo fabrico das 
estruturas em moldes semi-industriais que implicaram, 
nomeadamente, a concepção e fabrico de nós de ligação à base de 
chapas interligadas por soldaduras. Verificou-se, aliás, que a 
fase de fabrico decorreu sempre sem incidentes assinaláveis, 
atingindo-se soluções finais equilibradas e plenamente 
satisfatórias dos pontos de vista estrutural e arquitectónico. 

Pelo contrário, a aplicação de "pré-esforço" dos tirantes revelou-
se, em todas 0 obras como o ponto fraco na execução destas 
estruturas, salientando-se a exiguidade de meios e de experiência 
que obrigaram a uma intervenção talvez excessiva dos projectistas. 

Note-se que o tensionamento foi sempre aplicado por via indirecta, 
isto é, a metodologia utilizada foi a de recorrer a um elemento 
auxiliar de aplicação de forças, para fazer posteriormente a 
transferência destas para os tirantes. 

Este procedimento envolve dificuldades óbvias de controle rigoroso 
das forças aplicadas e origina perdas de difícil quantificação 
como veio a verificar-se. 
A referida exiguidade de meios disponiveis deu origem também à 
aplicação de forças de forma inadequada, por exemplo, 
desrespeitando a própria simetria estrutural. 
Nas obras apresentadas, verificou-se que, naturalmente, a 
aplicação não gradual do pré-esforço, tão uniforme e simultâneo 
quanto possível em todos os tirantes idênticos, provocou 
movimentos estruturais significativos, responsáveis, nos dois 
primeiros casos, por deformações permanentes da estrutura que 
houve que corrigir "a posteriori". 
Ainda este facto e o reconhecimento de se estar perante estruturas 
muito flexíveis, em especial no caso do edifício Nersant - corpo B 
e no pavilhão de exposições da AIM, leva a considerar que em 
futuros empreendimentos deste tipo há que dar maior importância à 
fase construtiva e de montagem. 
Esta ideia foi aliás já aplicada com sucesso, no edifício AIM, no 
qual a própria concepção estrutural privilegiou a criação de 
estruturas auto-portantes e de grande rigidez tridimensional, com 
o que se eliminaram problemas antes sentidos de estabilidade 
estrutural durante a montagem e aplicação do tensionamento. 
Admite-se que seja necessário recorrer a métodos de análise 
estrutural mais sofisticados, com apoio na análise não linear, nos 
quais se possa ter em conta o efeito dos defeitos geométricos e, 
em especial, das folgas em todas as ligações, de modo a tentar 
quantificar perdas de pré-esforço e deformações de 2' ordem que se 
pressente poderem ter importância fundamental 



Ilustram-se, seguidamente, algumas situações tipicas das soluções 
construtivas adoptadas. 

Os casos apresentados referem-se a edifícios e estruturas 
atirantadas que podem integrar-se na designada arquitectura "high-
tech", cuja divulgação no Pais se pode considerar muito escassa, 
de tal modo que as situações descritas podem considerar-se quase 
originais, pelo menos na aplicação em edifícios correntes. 
Verificou-se que o projecto destas estruturas se debate com alguma 
escassez e inadequação das ferramentas informáticas disponíveis, 
ressentindo-se, por exemplo, da inexistência de programas 
específicos de análise estrutural que tenham em conta, 
nomeadamente, os defeitos e folgas da construção, e os efeitos da 
não linearidade associada à elevada deformabilidade destes tipos 
estruturais. 

Do ponto de vista do processo construtivo, chama-se a atenção para 
a vantagem de dispor de soluções e empresas especializadas 
especialmente habilitadas para a execução destas soluções, pese 
embora a qualidade que se reconhece aos construtores envolvidos 
nestas obras. 

A substituição de soluções artesanais na execução de elementos 
estruturais por métodos e soluções industrializadas parece ser o 
caminho mais seguro, evitando dificuldades naturais e alguns 
sobressaltos. 

Ainda mais relevante é a necessidade de adequar os equipamentos e 
os processos de aplicação do "pré-esforço" aos tirantes de aço de 
alta resistência, através do recurso ao "know-how" associado a 
soluções e empresas especializadas. 

Finalmente salienta-se a importância de recorrer a soluções 
duráveis, sobretudo porque a estas soluções é inerente a 
existência de estruturas exteriores expostas à agressão dos 
agentes climatéricos, sendo aconselhável o recurso a aços 
inoxidáveis de alta resistência (aços cromo-niquel-molibdénio) em 
tirantes e de aços correntes em perfilados e chapas tratados com 
sistemas exigentes no que se refere à resistência à corrosão e às 
acções químicas e mecânicas. Importa ainda referir a necessidade 
de ser devidamente ponderada a segurança contra riscos de 
incêndios destas estruturas, nomeadamente nas zonas de maior carga 
térmica e nas superficies expostas e desprotegidas de vigas e 
pilares principais. 
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