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Apresentação

Toda publicação possui uma história, um porquê, e 
este Glossário nos traz uma, muito peculiar e interessante.

Desde 2012, a Diretoria Técnico-Científica da Polícia 
Federal vem atuando em parceria com o Conselho Nacional 
de Justiça e as Escolas de Magistratura da Justiça Federal 
na realização de workshops, cursos e palestras, com o intuito 
de aprimorar o sistema de justiça criminal. Ao compartilharem 
experiências, esclarecerem dúvidas, visitarem os laboratórios 
científicos e compreenderem mais a fundo o trabalho dos pe-
ritos criminais federais, os juízes federais fornecem um feed-
back quanto à efetividade da prova material apresentada nos 
laudos e observações importantes para a melhoria do traba-
lho pericial.

Dessa frutífera integração entre peritos criminais e ju-
ízes nasceu a sugestão de elaboração de um glossário, com 
o objetivo de concentrar os termos mais utilizados nos laudos 
periciais criminais. A coletânea de termos técnicos mais uti-
lizados pela perícia criminal federal busca trazer, de forma 
objetiva, clara e concisa,  explicações para expressões comu-
mente encontradas nos laudos periciais criminais.

Não se tem aqui a pretensão de esgotar todos os 
termos – o que, em se tratando de ciências forenses, seria 
impossível – nem tampouco de definir cada termo com per-
feição. É sabido e esperado que novas edições venham a 
complementá-lo e corrigi-lo.

Pretende-se, sim, que o Glossário de Ciências Foren-
ses colabore com o trabalho dos operadores do Direito, “clien-
tes” dos laudos periciais criminais, assim como colaborar com 
o ofício dos próprios peritos e cientistas forenses, além de 
brindar a sede de conhecimento referente ao mundo pericial 
do público em geral.
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Que a comunicação entre os órgãos públicos e seus 
servidores flua cada vez mais e traga maior efetividade, efici-
ência e eficácia à população brasileira.

José Jair Wermann
Perito Criminal Federal

Diretor Técnico-Científico
Departamento de Polícia Federal
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A
Abafador - Haste de madeira geralmente contendo tiras 
de mangueira ou até mesmo ramos vegetais verdes, usada 
para apagar fogo em mato. É também conhecida como 
“vassoura-de-bruxa”. INCÊNDIOS.

Abate - 1. Corte de árvores para uso em processos de 
transformação ou para geração de energia. É uma das 
principais operações da exploração florestal. Normalmente, 
este corte é rente ao solo impedindo assim o rebrotamento. 
2. Matança de animais para fins de consumo ou 
comercialização. AMBIENTAL.

Abcesso - Acúmulo de pus no interior de um órgão ou 
tecido do corpo delimitada por tecido inflamatório em 
consequência da resposta imunológica a uma invasão do 
organismo por germes. MEDICINA.

Abiótico - Componente não-vivo do meio ambiente. Inclui 
as condições físicas e químicas do meio. AMBIENTAL.

Abissal - Relativo às profundidades oceânicas superiores 
a 2000 metros. AMBIENTAL.
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Abóbada craniana - Sinônimo de calota craniana, 
frequentemente empregado quando se menciona a calota 
por sua face interna ou inferior. MEDICINA.

Acavalamento - Encurtamento de um segmento rochoso 
associado a falhas de empurrão. AMBIENTAL. 

Aceiro - Faixa de terra na qual é normalmente removida 
a vegetação existente considerada material combustível, 
com o objetivo de contenção da propagação do fogo, 
evitando atingir vegetação ou bens situados na área que 
se deseja proteger. AMBIENTAL.

Acetileno - Etino. Gás combustível, formado pela ação da 
água sobre a hulha (carvão mineral). INCÊNDIOS.

Acha - Peça de madeira rachada para fazer fogo. 
INCÊNDIOS.

Acidente de tráfego - Incidente involuntário do qual 
participam, pelo menos, um veículo em movimento, 
pedestres e obstáculos fixos, isolados ou conjuntamente, 
ocorridos numa via terrestre, resultando danos ao 
patrimônio, lesões físicas ou morte. VEÍCULOS.

Acidez do solo - Fenômeno causado pelo excesso de 
hidrogênio e alumínio no solo. AMBIENTAL.
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Acidose - Perturbação do equilíbrio ácido-base no sangue 
circulante no organismo, com predominância da acidez, 
resultante da formação excessiva ou da eliminação insuficiente 
de ácidos ou ainda da perda excessiva de bases. MEDICINA.

Acre - Antiga unidade de superfície utilizada na medição 
de terrenos, ainda hoje usada na Inglaterra e nos Estados 
Unidos e que equivale a 4,047 m2. ENGENHARIA.

Acréscimo - Qualquer aposição de traços, letras, números, 
símbolos, sílabas, palavras ou frases em um documento 
já elaborado, entre vocábulos ou entre linhas, além de 
retoque e emenda. DOCUMENTOS.

Acréscimo patrimonial a descoberto - Incremento de 
patrimônio não justificado por receitas ou rendimentos 
auferidos e por empréstimos e financiamentos contraídos, 
ou seja, não lastreado em origens formalmente declaradas 
à Receita Federal do Brasil (RFB) entre duas épocas 
distintas. CONTABILIDADE.

Acromegalia - Quadro clínico de aumento progressivo e 
desproporcional das extremidades e estruturas da face 
provocada por alterações da concentração de Hormônio de 
Crescimento (também conhecido pela sigla GH, do inglês 
Growth Hormone) no organismo. O quadro característico 
leva a um aumento do número dos sapatos, dificuldade 
para usar anéis e alianças e modificações faciais que 
incluem crescimento excessivo do queixo (mandíbula), 
dos lábios, do nariz, das orelhas e perda espontânea de 
dentes. MEDICINA.

Abóbada craniana - Acromegalia
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Açude - 1. Construção destinada a represar águas, em 
geral para fins de irrigação; barragem, acéquia, presúria. 2. 
Lago formado por represamento. ENGENHARIA.

Ad corpus - Espécie jurídica de aquisição imobiliária 
em que o imóvel é adquirido como coisa certa e 
discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência 
às suas dimensões. Resulta em não complementação 
de área, nem devolução de excesso, mesmo que a área 
apurada difira mais de um vigésimo da área enunciada. 
ENGENHARIA. 

Ad mensuram - Espécie jurídica de aquisição imobiliária em 
que a aquisição é condicionada à dimensão do imóvel, não 
sendo apenas enunciativa a referência às suas dimensões. 
Após apurada a área real, sendo a diferença em módulo 
superior a um vigésimo, então o comprador terá o direito de 
exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, 
terá o direito de reclamar a resolução do contrato ou 
abatimento proporcional ao preço, caso o anunciado seja 
maior que o real apurado. Ou, se em vez de falta houver 
excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar 
a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à 
sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou 
devolver o excesso. ENGENHARIA. 

Adequabilidade - Qualidade do que é adequado. 
Padrão adequado é aquele que reproduz as condições 
semelhantes às do documento questionado (mesmas 
palavras e conteúdo do texto, mesmo estilo de escrita, 
mesmo espaço disponível para escrita, mesmo tipo de 
suporte e instrumento escritor). DOCUMENTOS.
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Adipocera - Processo transformativo conservador do 
cadáver que se instala no todo ou em partes dele devido 
à inumação em condições ambientais específicas, em 
especial a embebição hídrica decorrente de ambiente 
úmido ou pantanoso, com solo argiloso.  Surgem 
mudanças nas estruturas moles do corpo, que se 
transformam em substância untuosa, amolecida ou 
quebradiça, de tonalidade amarelo-escura, dando uma 
aparência de cera ou sabão. MEDICINA.

Administração Pública - A administração direta e indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do poder público e das 
fundações por ele instituídas ou mantidas. CONTABILIDADE.

Adubação - Ação de fertilizar uma área com qualquer 
substância, natural ou sintética, com finalidade de torná-
la apta ao cultivo. Existem várias formas de adubação (a 
lanço, por cobertura, em covas, etc.) e também vários tipos 
de substância (minerais, compostos químicos e orgânicos, 
vegetação) que são utilizadas para este fim. AMBIENTAL.

Adubação foliar - Forma de aplicação de uma substância 
fertilizante que consiste na utilização de um equipamento 
chamado pulverizador. Normalmente esta substância é 
dissolvida em meio líquido, e aplicada diretamente nas 
partes aéreas das plantas sendo absorvidas por estas partes. 
AMBIENTAL.

Adubação mineral - Prática de fertilização que consiste na 
deposição de minerais no solo. Na agricultura orgânica a 
adubação mineral é utilizada como complemento à 

Açude - Adubação mineral
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adubação orgânica. É permitido o uso de adubos minerais 
como cinzas, pó de basalto e de granito, argilas, vermiculitas, 
pó de algas, fosfatos de rocha, termofosfatos, carbonatos e 
guano (adubo rico em nitrogênio e fosfato produzido pela 
decomposição de fezes de aves marinhas). AMBIENTAL.

Adubação orgânica - Prática utilizada para fertilização do 
solo, que consiste na deposição no solo de matéria orgânica 
proveniente de resíduos de origem animal, vegetal, urbano 
e industrial. AMBIENTAL.

Adubação verde - Prática utilizada para a fertilização 
do solo que consiste no cultivo de determinada planta, 
normalmente uma leguminosa, gramínea, crucífera e outras 
com a finalidade de proteger e melhorar o solo. AMBIENTAL.

Adulteração - Modificação parcial de um documento, 
por qualquer processo, com o intuito de obter vantagens 
ilícitas. DOCUMENTOS.

Adutora - 1. Canal, galeria ou encanamento que 
leva água de um manancial para um reservatório. 
ENGENHARIA. 2. Linha de mangueira principal para o 
combate a um incêndio (a que leva água para as linhas 
de ataque direto). INCÊNDIOS.

AEF - Área de Exploração Florestal. Área de propriedades 
rurais particulares, que não as de Reserva legal ou de Áreas 
de Preservação Permanente, passíveis de supressão 
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florestal e formações sucessoras, com o objetivo do 
uso alternativo do solo, tal como o agropecuário. Estas 
áreas só podem ser desmatadas após Autorização para 
Exploração Florestal concedida pelo órgão ambiental 
competente. AMBIENTAL.

Aeroduto - Duto de ar nas instalações de ventilação predial 
ou veicular. VEÍCULOS.

Aerolevantamento - Levantamento por meio de 
fotografias aéreas. Conjunto de fotografias e imagens 
de uma determinada região, obtidas por meio de uma 
câmara fotogramétrica de precisão, a bordo de uma 
aeronave. ENGENHARIA.

Afloramento rochoso - Exposição natural em superfícies de 
rocha de origem natural e costões rochosos. AMBIENTAL.

Adubação orgânica - Afloramento rochoso

Fo
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Ágata - variedade de quartzo criptocristalino com bandas 
coloridas. Comumente depositada em cavidades nas 
rochas. GEMOLOGIA.

Agente biológico de controle - Organismo vivo, de 
ocorrência natural ou obtido através de manipulação 
genética desde que não envolvam a utilização de moléculas 
de DNA e/ou RNA, introduzido no ambiente para controlar 
a população ou atividade biológica de outro organismo vivo 
considerado nocivo. LOCAL DE CRIME.

Agente calibrador - Empresa pública ou privada, ou 
órgão público responsável por realizar a calibração 
instrumental de equipamentos medidores ou emissores 
de radiação. LOCAL DE CRIME.

Agente extintor - Aquele que age, que exerce, que produz 
efeito sobre o fogo, extinguindo-o. INCÊNDIOS.

Agente químico - Substância em qualquer estado físico 
(sólido, líquido, gasoso ou estados físicos intermediários), 
com propriedades físico-químicas que a caracterize nociva 
e que apresenta propriedades químicas causadoras de 
efeitos, permanentes ou provisórios, letais ou danosos a 
seres humanos, animais, vegetais e materiais, bem como 
capaz de provocar efeitos fumígenos ou incendiários. 
LOCAL DE CRIME.

Agentes de custódia - Instituições financeiras (bancos, 
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores) 
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responsáveis, perante a Companhia Brasileira de Liquidação e 
Custódia (CBLC), pela abertura, administração e movimentação 
das contas de custódia dos investidores. CONTABILIDADE.

AGF - Aquisições do Governo Federal. Mecanismos 
utilizados pelo governo durante o período de safra, 
quando a oferta de produto é maior, que consiste na 
aquisição de produtos para formar o estoque regulador 
para garantir o abastecimento e não permitir variações 
acentuadas de preço para os produtores e consumidores. 
ENGENHARIA.

Aglutinação - Compressão lateral das letras para 
aproveitamento de um espaço no qual, mantido o calibre 
normal, elas não caberiam. DOCUMENTOS.

Agricultor integrado - Agricultor que se atrela por 
contrato às agroindústrias integradoras, submetendo a 
força de trabalho familiar, a terra e o produto ao controle 
da integradora. AGRONOMIA.

Agricultura alternativa - Termo que surgiu em 1977 na 
Holanda com a publicação de um relatório contendo 
a análise de todas as correntes não convencionais de 
agricultura, que foram reunidas sob esta denominação 
genérica. AGRONOMIA.

Agricultura convencional - Conjunto de processos de 
produção agrícola, normalmente aplicado em áreas de 

Ágata - Agricultura convencional
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monocultura de grandes dimensões nas quais são utilizadas 
técnicas de manejo da cultura e do solo desenvolvidas 
pela chamada Revolução Verde, após a segunda guerra 
mundial. Nestes processos a nutrição e defesa das culturas 
é feita através do fornecimento e aplicação de produtos, 
normalmente de origem química e/ou petroquímica, 
de alta solubilidade e de fácil absorção pelas plantas. 
AGRONOMIA.

Agricultura de subsistência - Produção agrícola 
voltada unicamente ao consumo do próprio produtor. 
AGRONOMIA.

Agricultura familiar - Sistema agrícola, normalmente 
composto por vários cultivos em combinação com 
atividades pecuária e de criação de aves e suínos, 
desenvolvidos em pequenas propriedades e tendo como 
força de trabalho a mão-de-obra familiar. AGRONOMIA.

Agroflorestal - Sistema produtivo no qual a produção 
de bens florestais está associada à produção de outros 
produtos agrícolas usados pelo homem para sua 
alimentação ou bem-estar. Normalmente são constituídos 
de várias espécies perenes para exploração de madeira, 
espécies frutíferas, plantas comestíveis, cacau, café, 
etc. AGRONOMIA.

Agroindústria - Indústria que processa ou beneficia 
matéria-prima oriunda da agricultura e a vende como 
produto para consumo ou matéria prima para outras 
indústrias. AGRONOMIA.
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Agronegócio - Agribusiness. Operações de produção, 
armazenamento, processamento, distribuição e 
comercialização de insumos e produtos agropecuários. 
AGRONOMIA. 

Agroquímico - Denominação genérica dada aos 
fertilizantes e defensivos agrícolas de origem química ou 
petroquímica. AGRONOMIA.

Agrotóxico - Denominação genérica dada aos produtos 
e/ou agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos destinados ao uso nos setores de produção, 
no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, cuja 
finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna 
com a finalidade de preservá-las da ação seres vivos 
considerados nocivos. AGRONOMIA.

Agulheta - Tipo de esguicho de jato sólido e único, sem 
regulagem de proporções ou demanda. INCÊNDIO.

AIDF - Autorização para Impressão de Documento Fiscal 
- É fornecida pela Administração Fazendária, de forma 
impressa ou eletrônica, para estabelecimento gráfico, 
concedida após requerimento e indicação nominal 
formalizada pelo contribuinte ou contabilista que o 
represente, autorizando-o a confeccionar os documentos 
fiscais nela relacionados. CONTABILIDADE.

Agricultura de subsistência - AIDF
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Aiveca - Peça que sustenta parte de um arado que 
serve para afastar a terra e alargar o sulco destinado 
ao plantio. AGRONOMIA.

Ajustamento - Processo de remoção de inconsistências 
em valores medidos ou calculados por meio de aplicação 
de correção de erros aleatórios. AGRONOMIA.

Ajuste da movimentação financeira - Realizado na 
movimentação financeira do investigado, para efeito de 
exame comparativo, em razão da presença presumível 
de lançamentos não classificáveis em entradas ou saídas 
efetivas de recursos. Como por exemplo, transferências 
de mesma titularidade e aplicações ou resgates de 
aplicações financeiras. CONTABILIDADE.

Ajuste da renda e dos pagamentos declarados 
- Adições ou exclusões à renda e aos pagamentos 
declarados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste 
Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 
para efeito de exame comparativo. Esses ajustes são 
apurados em razão da observância de erros e/ou 
omissões identificados na DIRPF com o cotejo com 
outras bases de dados analisadas, como Declaração 
sobre Operações Imobiliárias (DOI), Declaração de 
Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), 
Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 
extratos bancários, registros cartorários etc. Como 
exemplo de ajustes, podem ser citados a omissão ou 
acréscimo de pagamentos de despesas médicas, de 
instrução, de contribuições para previdência privada, 
alienação de bens, alugueis, corretagem, restituição de 
imposto de renda, etc. CONTABILIDADE.
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Ajuste do patrimônio declarado - Adequação das 
informações patrimoniais inseridas pelo contribuinte na 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), 
materializada como adições ou exclusões, para efeito de 
exame comparativo, levando em conta inconsistências 
identificadas nos itens que compõem o patrimônio, 
especialmente na aquisição e alienação de bens e direitos, 
bem como na contratação e na liquidação de operações 
de crédito. Para tanto, são utilizadas todas as fontes de 
informação disponibilizadas, como Declaração sobre 
Operações Imobiliárias (DOI), Declaração de Informações 
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Registro Nacional 
de Veículos Automotores (RENAVAM), extratos bancários, 
registros cartorários, etc., consignando-se eventuais 
inconsistências e omissões encontradas entre a DIRPF e 
as demais fontes. CONTABILIDADE.

Alburno - Parte externa do caule de plantas lenhosas, 
com a função de conduzir água e nutrientes (seiva bruta) 
para as folhas e distribuir a seiva elaborada para todas 
as partes da planta. Geralmente, é mais clara que o 
cerne da madeira. AMBIENTAL.

Alcatrão - Substância obtida pela destilação da madeira, 
turfa ou carvão mineral. QUÍMICA.

Alcoolemia - Concentração de álcool etílico na circulação 
sanguínea, que pode ser aferida diretamente mediante 
exames de sangue. MEDICINA.

Alelopatia - Influência de uma planta no desenvolvimento 
de outra planta ou insetos, geralmente pela secreção de 
substâncias tóxicas pela raiz ou pelas folhas. AGRONOMIA.

Aiveca - Alelopatia
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Alérgeno - Substância capaz de provocar reação alérgica. 
MEDICINA.

Alinhamento - 1. conjunto de elementos geológicos ou 
geofísicos de natureza semelhante, dispostos segundo 
uma linha regular, aproximadamente reta. 2. representação 
em planta da direção correta de uma linha ou feição linear 
em relação a outras linhas ou feições. GEOLOGIA.

Alinhamento gráfico - Posição da escrita em relação à 
linha de pauta, real ou imaginária. DOCUMENTOS.

Alíquota analítica - Pequena quantidade retirada de cada 
uma das amostras, suficiente para realização dos exames 
laboratoriais. Em tese, as alíquotas (que podem inclusive 
ser mais de uma para cada amostra) seriam completamente 
consumidas nos exames, tendo a contraprova sido 
separada previamente. Assim, o material a ser usado como 
contraprova deve fazer parte da amostra, mas não das 
alíquotas. QUÍMICA.

Alógrafos - Representações escritas ou formas gráficas 
que representam as unidades do alfabeto (grafemas), 
como, por exemplo, as letras maiúsculas, minúsculas 
ou cursivas. DOCUMENTOS.

Alporquia - Consiste em enterrar ou envolver com terra ou 
outra substância umedecida, o ramo de uma planta, ainda 
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preso a ela, para que seja possível a formação de raízes e 
o surgimento de um novo exemplar. AGRONOMIA.

Alqueire - Unidade de medida de área equivalente a 4,84 
hectares (alqueire mineiro) ou 2,42 hectares (alqueire 
paulista). AGRONOMIA.

Alteração em documentos - Modificação estrutural 
aplicada em documentos, podendo ser por supressão, 
acréscimo ou substituição de parte ou do todo dos 
lançamentos gráficos e/ou das impressões existentes. 
DOCUMENTOS.

Alteração intra-vitam - Alteração biológica e/ou 
bioquímica, que ocorre no corpo humano durante o 
período de vida, tais como: infiltração sanguínea da malha 
tecidual, coagulação, migração de leucócitos e resposta 
inflamatória, retração da pele, etc. Também conhecidos 
como Sinais de Reação Vital, pois ajudam a distinguir se o 
indivíduo, no momento em que teve uma lesão produzida, 
estava vivo ou morto. MEDICINA.

Alterações post-mortem - Alterações no corpo humano 
que ocorrem após a morte, isto é, não possuem reação 
vital. MEDICINA.

Altimetria - Parte da topografia que trata dos métodos e 
instrumentos empregados no estudo e representação do 
relevo do terreno. CARTOGRAFIA.

Alérgeno - Altímetria
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Altímetro barométrico - Instrumento que indica valores de 
altitude ou diferenças de altitude entre pontos, por meio de 
medições de pressão atmosférica. CARTOGRAFIA.

Altitude - Distância vertical de um ponto na superfície da 
terra em relação ao nível médio dos mares. CARTOGRAFIA.

Altitude elipsoidal - Distância vertical que vai do ponto, 
sobre a superfície terrestre, à superfície de referência 
matemática denominada elipsóide. CARTOGRAFIA.

Altitude ortométrica - Distância vertical que vai do 
ponto, sobre a superfície terrestre, à superfície de 
referência denominada nível médio dos mares (geóide). 
CARTOGRAFIA.

Alto explosivo primário - Explosivo intermediário ou 
de iniciação em uma cadeia de fogo, sensível a choque, 
calor e fricção. Fornece energia de ativação para o Alto 
Explosivo Secundário. São os contidos nas Espoletas nº 
8. Exemplos: Fulminato de mercúrio, azida de chumbo, 
estifnato de chumbo, diazodinitrofenol (DDNP), etc. 
EXPLOSIVOS.

Alto explosivo secundário - Explosivo de ruptura, 
que tem alto poder de brisância ou trabalho. Apresenta 
grande velocidade de detonação, estando no final de 
uma cadeia de fogo. Ex.: TNT, Emulsão, explosivos 
plásticos, etc. EXPLOSIVOS.
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Altura - Distância vertical entre o ponto, sobre a superfície 
terrestre, e um plano de referência. CARTOGRAFIA.

Altura geoidal - Afastamento entre o elipsoide de 
referência e o geoide, contado sobre a normal ao elipsoide 
que passa pelo ponto em questão. Comumente chamado 
de ondulação geoidal. CARTOGRAFIA.

Alvéolo dentário - Cavidade situada em cada um dos 
maxilares, na qual se encontra naturalmente implantado 
o dente, fixado por meio do ligamento periodontal. 
MEDICINA.

Amazônia Legal - Definida por lei, compreende os estados 
do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e 
Mato Grosso, bem como áreas dos estados do Tocantins, 
Goiás e Maranhão. Com uma superfície de 5.217.423 km², 
corresponde a 61% do País e é povoada por 24 milhões 
de pessoas. Tem originalmente sua maior parte ocupada 
pelo bioma Amazônico, mas engloba outros biomas como 
o Cerrado. AMBIENTAL.

AMF - Área de Manejo Florestal. Área total da propriedade 
a ser utilizada por meio de manejo florestal. AMBIENTAL.

AMFS - Área de Manejo Florestal Sustentável. Área 
florestal efetivamente explorada conforme plano de manejo 
florestal sustentável (ver também Plano de Manejo Florestal 
Sustentável). AMBIENTAL.

Altímetro barométrico - AMFS
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Amianto - Silicato refratário ao fogo e aos ácidos; 
asbesto. INCÊNDIOS.

Amojando - Diz-se da vaca que está em estádio 
avançado da gestação e que apresenta alguns sintomas 
típicos, como edema da glândula mamária, indicando a 
proximidade do parto. VETERINÁRIA.

Amônia - Solução aquosa do gás amoníaco. QUÍMICA.

Amoníaco - Gás incolor, de odor intenso e picante, muito 
solúvel em água, resultante de uma combinação de 
nitrogênio e hidrogênio, de fórmula NH2. QUÍMICA.

Amostra - 1. Porção ou parte de um universo de interesse. 
Recomenda-se que, na amostragem de munições, a 
quantidade esteja em conformidade com o que prega 
a norma NBR 5426/1985. BALÍSTICA. 2. Conjunto de 
dados de mercado representativos de uma população. 
Porção representativa do material apreendido, incluindo-
se alíquotas analíticas e material necessário para 
contraprova. AVALIAÇÃO DE BENS.

Amostra biológica - Fração de material biológico. LOCAL 
DE CRIME.

Amostra de exclusão - Amostra de referência coletada de 
indivíduos, sabidamente não relacionados ao delito, que 
possam ter deixado inadvertidamente amostras biológicas 
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no local de crime. Por exemplo: amostra de um gerente de 
banco que manipula com frequência o cofre da instituição e, 
dessa forma, espera-se encontrar o seu DNA eventualmente 
misturado com aquele proveniente de arrombadores que 
também manipularam o cofre. LOCAL DE CRIME.

Amostra de referência - Amostra biológica obtida 
de um indivíduo de identidade conhecida com a qual 
se quer comparar a amostra questionada para fins de 
identificação. Pode ser direta, quando proveniente do 
próprio indivíduo, ou indireta, quando proveniente de 
familiares. LOCAL DE CRIME.

Amostra questionada - Amostra de identidade 
desconhecida. LOCAL DE CRIME.

Amostragem - Procedimento utilizado para constituir uma 
amostra. AVALIAÇÃO DE BENS. QUÍMICA.

Amplificação - Conjunto de procedimentos de laboratório 
que tem por objetivo produzir um grande número de cópias 
de regiões específicas do DNA de modo a possibilitar sua 
detecção. GENÉTICA.

Amputação - Subtração de parte do documento, por corte 
ou dilaceração. DOCUMENTOS.

Anacronismo - Atitude ou fato que não está de 
acordo com sua época. Fraude documental baseada 

Amianto - Anacronismo
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na incompatibilidade de datas, leis, moedas e outros 
dizeres. DOCUMENTOS.

Análise comportamental - Análise realizada em um 
sistema visando determinar como ele funciona e quais 
resultados são produzidos. Normalmente é realizada sem 
acesso ao código-fonte. INFORMÁTICA.

Análise de manuscritos - Estudo minucioso das partes 
ou elementos que constituem um manuscrito visando 
identificar suas características gerais e peculiares que serão 
comparadas durante o confronto gráfico. DOCUMENTOS.

Análise qualitativa - Exame que visa identificar a natureza 
das substâncias. QUÍMICA.

Análise quantitativa - Exame que visa determinar a 
quantidade ou teor de uma ou mais substâncias. QUÍMICA.

Análise live - Análise realizada com o equipamento 
questionado ligado. Nessa análise pode ser coletado, por 
exemplo: o conteúdo da memória RAM, a lista de arquivos 
sendo compartilhados pela rede e/ou os processos em 
execução. INFORMÁTICA.

Análise offline - Análise realizada com o equipamento 
questionado desligado. Em geral, o disco rígido presente no 
gabinete de computador é duplicado e a análise é realizada 
na cópia forense produzida. INFORMÁTICA.
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Analito - Espécie química presente na amostra cuja 
concentração se deseja determinar em uma análise. 
QUÍMICA.

Anatomia da madeira - Características relacionadas à 
disposição e às peculiaridades dos tecidos das espécies 
vegetais lenhosas, observáveis nos três planos de 
corte (radial, tangencial e transversal) por meio de 
aumento ótico mínimo de 10 vezes, permitindo assim a 
identificação do vegetal. AMBIENTAL.

Ancoragem - Ato ou efeito de se ancorar; amarra feita 
com o intuito de pendurar algo, ou manter a segurança 
de algo ou alguém. LOCAL DE CRIME.

Andamento gráfico - Comportamento da escrita em 
relação às pausas determinadas pelos levantamentos 
normais do instrumento escritor, determinando os 
momentos gráficos. DOCUMENTOS.

Anemômetro - Aparelho de medir a velocidade e a força 
dos ventos. LOCAL DE CRIME.

Anencefalia - Má formação fetal congênita que 
resulta no desenvolvimento intrauterino de fetos que 
não apresentam os hemisférios e o córtex cerebrais, 
possuindo um tronco encefálico hipodesenvolvido ou 
residual. MEDICINA.

Análise comportamental - Anencefalia
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Anisocoria - Desigualdade do diâmetro das duas pupilas 
dos olhos de um indivíduo. MEDICINA.

Ano agrícola - Período de tempo que decorre entre 
a fase de semeadura e a colheita (especialmente de 
grãos e cereais) não necessariamente coincidente com 
o período de doze meses entre janeiro e dezembro. 
AGRONOMIA.

Anoxia - Ausência de oxigênio em algum tecido ou órgão 
do corpo. MEDICINA.

Aorta - Maior artéria do corpo, tanto em calibre quanto 
em comprimento. Origina-se no ventrículo esquerdo 
do coração, segue em arco para cima e desce desde 
a parte alta do interior do tórax esquerdo; chega ao 
abdome e termina na abertura de pelve, onde seus 
ramos terminais são denominados de artérias ilíacas 
comuns. A partir da aorta nascem todas as artérias 
calibrosas que irrigam de sangue arterial as estruturas 
do tronco e os segmentos do corpo. MEDICINA.

APA - Área de Proteção Ambiental. Categoria 
de unidade de conservação do uso sustentável, 
constituída por área geralmente extensa, com certo 
grau de ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 
das populações humanas. Tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo 
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
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recursos naturais. É constituída por terras públicas ou 
privadas. AMBIENTAL.

Ápex - Extremidade ou ponta de um órgão. MEDICINA.

Apinhamento dentário - Consiste no desalinhamento dos 
dentes na arcada dentária. MEDICINA.

Apneia - Parada temporária da respiração. MEDICINA.

Apófise - Parte saliente de um osso, que serve para 
estabelecer articulações ou para inserções musculares 
e ligamentosas. MEDICINA.

Apoio básico - Consiste na densificação de pontos 
horizontais e verticais, tendo por base redes planimétricas 
e altimétricas de precisão, como as redes geodésicas, 
planimétrica e de nivelamento de 1ª ordem, do IBGE, 
para apoiar as operações topográficas necessárias ao 
estabelecimento do apoio suplementar, normalmente 
à aerotriangulação e eventualmente à restituição. 
CARTOGRAFIA.

Apoio fundamental - Caracterizado pelas redes 
geodésicas, planimétricas e de nivelamento geométrico 
de 1ª ordem, estabelecidas pelo IBGE. Estas redes 
servem de referência e dão suporte ao mapeamento no 
Brasil. CARTOGRAFIA.

Anisocoria - Apoio fundamental
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Apoio suplementar - Consiste na determinação de 
coordenadas, diretamente no terreno, de pontos escolhidos 
nas fotografias aéreas, visando a uma aerotriangulação, 
ou à restituição imediata. Este apoio é completado com a 
coleta de topônimos e informações complementares de 
campo (reambulação). CARTOGRAFIA.

Aponevrose - Membrana constituída por fibras conjuntivas 
densas que envolvem os músculos. MEDICINA.

APP - Área de Preservação Permanente. Área que 
tem a função ambiental de preservar recursos hídricos, 
paisagens, estabilidade geológica, biodiversidade e fluxo 
gênico (transferência de genes de uma população para 
outra) de fauna e flora, além de proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas que vivem no local. 
Especialmente protegida por lei e formada por faixas de 
preservação ao longo de rios, pequenos cursos d’água, ao 
redor de lagos e lagoas, reservatórios naturais ou artificiais, 
nascentes, no entorno restingas, topos de morros, declives 
superiores a 45°, entre outras. AMBIENTAL.

Fo
to:

 A
ss

is 
Ma

rin
ho

 C
ar

va
lho



33Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

Aquecimento global - Hipótese que considera que a 
elevação da temperatura média anual do planeta Terra é 
causada pelo aumento das concentrações na atmosfera 
dos chamados gases estufa. Este incremento ocorreria, 
sobretudo, pelas atividades antrópicas. AMBIENTAL.

Aqueduto - Canal, galeria ou encanamento destinado 
a conduzir água de um lugar para outro. LOCAL DE 
CRIME.

Aquífero - Formação geológica, de rochas permeáveis 
seja pela porosidade granular ou pela porosidade fissural, 
capaz de armazenar e transmitir quantidades significativas 
de água. AMBIENTAL.

Aquífero confinado - Situado entre duas camadas confinantes, 
contendo água com pressão suficiente para elevá-la acima do 
seu topo ou da superfície do solo. AMBIENTAL.

Ar comprimido - Ar engarrafado em cilindro, sob pressão, 
usado por bombeiros para proteção respiratória em casos 
de incêndio. INCENDIOS.

Aração - Prática agrícola que consiste em revolver a 
camada superficial do solo com um implemento chamado 
arado. AGRONOMIA.

Arado - Implemento agrícola que corta, eleva e inverte o 
solo para melhorar a aeração e a infiltração de água que 

Apoio suplementar - Arado
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pode ser do tipo aiveca, fixo ou reversível e composto de 
disco ou grades. AGRONOMIA.

Arbusto - Vegetal lenhoso possuidor de um pequeno 
tronco, com ramificações desde a base, apresentando 
altura compreendida entre 3-6m. AMBIENTAL.

Arcada - Traço usado para formar os arcos das letras “m”, 
“n” e “h”; estilo de escrita cursiva em que as partes superiores 
das letras são formadas por arcos. DOCUMENTOS.

Arco - Datilograma adéltico (sem delta) constituído de linhas 
mais ou menos paralelas e abauladas que atravessam 
ou tendem a atravessar o campo da digital. Muitas vezes 
pode apresentar, ao centro, linhas angulares ou que se 
verticalizam. BIOMETRIA FORENSE.
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Arco senil - Anel branco acinzentado que aparece em torno 
da córnea em certos idosos. Também conhecido como halo 
senil. MEDICINA.

Arco voltaico - Ocorre quando a energia elétrica procura 
um caminho para “terra” e “salta” de um ponto energizado 
para um condutor em contato com o solo. PERICIAS 
EXTERNAS.

Área com restrição de uso - Área sujeita a regime 
especial de uso (unidade de conservação, reserva legal, 
faixa de fronteira, terreno de marinha, entorno de unidades 
de conservação, área de preservação permanente, sítio 
tombado, faixa de servidão ou de domínio em obras já 
implantadas). AMBIENTAL.

Área de interesse social - Local onde são desenvolvidas 
atividades imprescindíveis à: proteção da integridade da 
vegetação nativa; exploração agroflorestal sustentável em 
pequena propriedade rural ou posse familiar; implantação 
de infraestrutura pública; regularização fundiária de 
assentamentos ocupados por populações carentes; 
implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e efluentes; outras atividades similares 
quando inexistir alternativa técnica locacional à atividade 
proposta. AMBIENTAL.

Área de utilidade pública - É dividida em três modalidades: 
a primeira é destinada às atividades de segurança 
nacional e proteção sanitária; a segunda compreende as 
obras essenciais de infraestrutura para serviços públicos 

Arbusto - Área de utilidade pública
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de transporte, saneamento e energia, bem como serviços 
de telecomunicações e de radiodifusão; a terceira engloba 
as demais obras, planos, atividades ou projetos previstos 
em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(Conama). AMBIENTAL.

Área degradada - Aquela que, após o distúrbio, teve 
eliminado ou diminuído, juntamente com a vegetação, 
os seus meios de regeneração bióticos, como o banco 
de sementes, banco de plântulas, chuvas de sementes 
e rebrota, apresentando baixa capacidade de voltar ao 
seu estado anterior (baixa capacidade de resiliência). 
AMBIENTAL.

Área protegida - Unidade de conservação (definida 
pela Lei 9.985/2000), terra indígena (definida pela Lei 
6.001/1973 - Estatuto do Índio), território quilombola, 
área de preservação permanente, reserva legal 
(definidas pela Lei 12.651/12) e área objeto de especial 
preservação. AMBIENTAL.

Área rural consolidada - Área de imóvel rural com 
ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 
2008, com edificações, benfeitorias ou atividades 
agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção 
do regime de pousio (descanso). AMBIENTAL.

Argila - material sedimentar com grãos extremamente 
finos. GEOLOGIA.
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ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico. Categoria 
de unidade de conservação formada por área em geral 
de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação 
humana, com características naturais extraordinárias ou 
que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como 
objetivo manter os ecossistemas naturais de importância 
regional ou local e regular o uso admissível dessas 
áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza. É constituída por terras públicas 
ou privadas e pertence ao grupo de uso sustentável de 
acordo com a Lei 9.985/2000 - Lei do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC). AMBIENTAL.

Arma de fogo - Arma que arremessa projéteis por meio 
da força expansiva dos gases resultantes da combustão 
de um propelente (pólvora). BALÍSTICA.

Arma questionada - Arma submetida a exame. BALÍSTICA.

Arpão - Gancho; colchete; remate de traço que lembra a 
extremidade de um arpão. DOCUMENTOS.

Área degradada - Arpão
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Arquivo composto - Arquivo que contém outros arquivos 
(ex.: ZIP, PST, RAR). INFORMÁTICA.

Arquivo órfão - Arquivo excluído cuja pasta recipiente 
(pasta-pai), também excluída, não pôde ser recuperada. 
INFORMÁTICA.

Arquivo vetorial - Arquivo digital cujas informações 
gráficas estão armazenadas sob a forma vetorial, ou seja, 
por coordenadas formando pontos, linhas e polígonos. 
GEOPROCESSAMENTO.

Arquivo-contêiner - Ver Arquivo composto. INFORMÁTICA.

Arquivo-imagem - Arquivo contendo cópia integral de uma 
mídia de armazenamento computacional. INFORMÁTICA.

Arranjo do texto - Forma como o texto é disposto ao longo 
da página, levando-se em conta a dimensão e uniformidade 
das quatro margens; os espaços e paralelismo entre 
linhas; os recuos e espaços entre parágrafos ou posições 
relativas entre os inícios e terminações de linhas; 
os posicionamentos dos títulos, saudações, datas e 
assinaturas; e a disposição e dimensões do endereço em 
um envelope. São aspectos relacionados ao leiaute da 
escrita no papel. DOCUMENTOS.

Arranjo produtivo local - Grupo de pessoas que exercem 
uma atividade ou profissão ou de pequenas e médias 
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empresas que atuam no mesmo ramo de negócio em uma 
mesma região. AMBIENTAL.

Arrasto - Atividade de pesca em que a rede é lançada 
e o barco permanece em movimento. É uma prática 
considerada predatória quando a malha das redes é 
pequena, fora dos padrões fixados pelo IBAMA, pois 
nestes casos há captura de peixes e outros organismos 
aquáticos jovens. Outro prejuízo causado pelo arrasto 
é o revolvimento do fundo do mar, o que prejudica 
sensivelmente o ambiente e a fauna bentônica (que 
vive no fundo). AMBIENTAL.

Arremate - Ato ou efeito de arrematar ou concluir um traço 
ou uma costura de um documento. Remate. DOCUMENTOS.

Arrendamento - Retribuição pela cessão de direito à 
exploração ou uso e gozo, por prazo certo e condições 
convencionadas, de bens imóveis ou considerados 
imóveis, e de certos bens móveis, capazes de produzir 
frutos. AMBIENTAL.

Arrendamento mercantil - Operação entre pessoas 
jurídicas ou físicas pela qual uma cede o uso de um ou mais 
bens (máquinas, veículos, etc.) mediante o pagamento 
pela outra de prestações periódicas, podendo esta parte, 
ao final do contrato, renovar o acordo, devolver o bem ou 
adquirir sua propriedade. CONTABILIDADE.

Artefato explosivo improvisado - Dispositivo artesanal 
composto de mecanismo de acionamento e explosivo, 

Arquivo composto - Artefato explosivo improvisado
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capaz de lançar fragmentos e causar danos ao patrimônio 
e à vida. EXPLOSIVOS.

Artefato explosivo militar - Dispositivo industrial de 
uso militar composto de mecanismo de acionamento e 
explosivo, dotado de dispositivo de segurança, capaz 
de lançar fragmentos e causar danos ao patrimônio e à 
vida. EXPLOSIVOS.

Árvore - Vegetal lenhoso que atinge em seu estágio de 
maturidade no mínimo 6 metros de altura e, normalmente, 
possui tronco único. AMBIENTAL.

Árvore pioneira - Espécie arbórea de crescimento 
rápido e ciclo de vida curto, utilizado em conjunto com 
espécies secundárias na formação e/ou recuperação de 
áreas florestais. AMBIENTAL.

Aspecto dimensional - Medida de uma escrita que pode 
ser levantada para efeito de comparação. DOCUMENTOS.

Assentada - Conceito usado em perícias de datilografias, 
compreendendo um conjunto de textos produzidos sem 
que haja remoção de uma folha da máquina. Qualquer 
caractere impresso após a recolocação da folha constitui 
uma segunda assentada. Sentada. DOCUMENTOS.

Assentamento rural - Local fora dos limites urbanos onde 
trabalhadores rurais se fixam ou estabelecem residência 
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e utilizam a terra para atividades de produção agrícola e/
ou pecuária, de subsistência e/ou comércio. AMBIENTAL.

Assinatura - Nome ou marca firmada normalmente na 
parte inferior de um documento, designando autoria ou 
aprovação de seu conteúdo. DOCUMENTOS.

Assinatura alternativa - Assinatura usada por alguém de 
forma alternativa à sua assinatura normal. DOCUMENTOS.

Assinatura autêntica - Assinatura normal de uma pessoa 
utilizada em seu dia a dia. DOCUMENTOS.

Assinatura de arquivo - Sequência específica de bytes 
presente no início e, às vezes, no final de certos tipos 
de arquivos que servem para identificar o seu tipo. 
INFORMÁTICA.

Assinatura estilizada - Ver assinatura ilegível. 
DOCUMENTOS.

Assinatura fictícia - Assinatura criada, não baseada em 
um padrão. DOCUMENTOS.

Assinatura ilegível - Assinatura constituída por traços 
com formatos personalíssimos, isto é, que não reproduzem 
letras ou símbolos de nenhum alfabeto convencional, pois 

Artefato explosivo militar - Assinatura ilegível
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foram criados pelo próprio escritor, para serem usados 
como firma. Assinatura estilizada. DOCUMENTOS.

Assistente pessoal de dados - Equipamento eletrônico 
programável portátil que possui várias funções em um 
único aparelho. INFORMÁTICA. 

Assoreamento - Processo de acúmulo de sedimentos 
minerais ou orgânicos, oriundos da erosão do solo, nas 
margens ou leitos de rios, lagos, reservatórios, baías e 
oceanos, provocando a redução de sua profundidade, 
alargamento das bordas, além da redução da velocidade 
de sua correnteza (vazão). AMBIENTAL. 

Ataque - Parte inicial de um traço ou o ponto de início de 
um lançamento gráfico. DOCUMENTOS.

Aterro sanitário - Técnica de disposição de resíduos 
sólidos urbanos (lixo) no solo, sem causar danos à 
saúde pública e à sua segurança, minimizando os 
impactos ambientais. Utiliza princípios de engenharia 
para confinar os resíduos sólidos à menor área possível 
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e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-
os com uma camada de terra na conclusão de cada 
jornada. AMBIENTAL.

ATPF - Autorização de Transporte de Produtos 
Florestais. Documento emitido pelo IBAMA para 
pessoas físicas e jurídicas, consumidoras de matéria-
prima florestal utilizado para controlar o transporte de 
produtos florestais, em especial madeira e carvão. 
AMBIENTAL.

Autenticação - Técnica por meio da qual pode-se 
confirmar que um agente qualquer é quem ele realmente 
deve ser e não um impostor. INFORMÁTICA.

Autenticidade - Veracidade ou legitimidade de 
um documento ou lançamento gráfico impresso ou 
manuscrito. Qualidade sobre a qual não pairam dúvidas 
quanto à origem. DOCUMENTOS.

Autex - Autorização de exploração concedida após 
a aprovação pelo órgão ambiental competente, da 
regularidade e conformidade de um Plano de Manejo 
Florestal Sustentável, que dá o direito da exploração 
econômica das árvores passíveis de exploração, previstas 
no mapa de exploração. AMBIENTAL.

Auto de colheita - Documento que formaliza o ato de 
colheita, contendo em seu corpo o material gráfico do 
fornecedor. DOCUMENTOS.

Assistente pessoal de dados - Auto de colheita
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Autofalsificação - Ver autossimulação. DOCUMENTOS.

Autólise - Processo de autodestruição celular, 
caracterizado por uma série de fenômenos fermentativos 
anaeróbicos motivados pelas próprias enzimas 
celulares e que levam, no conjunto, à destruição do 
corpo humano após a morte, abrindo caminho para a 
instalação dos processos transformativos do cadáver, 
em especial a putrefação. MEDICINA.

Automatismo gráfico - Estágio que caracteriza uma 
escrita desenvolvida em que o escritor experiente se 
concentra mais no significado e no conteúdo do que 
está sendo escrito, do que no processo mecânico de 
escrever. DOCUMENTOS.

Autópsia - Exame sistemático de todas as partes e de todos 
os órgãos de um cadáver, com a finalidade de determinar 
o diagnóstico post mortem ou com fins de medicina legal. 
Sinônimo de necropsia. MEDICINA.

Autoria - Refere-se à origem de um manuscrito. Identifica 
a pessoa ou o punho escritor de determinado lançamento. 
Autoria gráfica. DOCUMENTOS.

Autossimulação - Processo em que a pessoa introduz 
alterações em sua própria assinatura, as quais ele julga 
que seriam observadas em uma falsificação, com o objetivo 
de negar depois que tenha assinado. Essa pessoa estaria, 
assim, simulando sua própria assinatura, ou tentando 
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imitar as formas gráficas de sua própria assinatura. Isso 
seria uma espécie de disfarce. Autofalsificação. Disfarce. 
DOCUMENTOS.

Avaliação de bens - Análise técnica para identificar o valor 
de um bem, os seus custos, frutos e direitos, assim como 
determinar indicadores da viabilidade de sua utilização 
econômica, para uma determinada finalidade, situação e 
data. ENGENHARIA.

Avaliação de Terras MDCDM - A avaliação de terras 
pelo Método Direto Comparativo de Dados de Mercado 
consiste em determinar o valor do avaliando a partir da 
comparação com outros (transacionados ou em oferta) 
com características semelhantes e pertencentes a uma 
mesma microrregião. A uma transação comercial ou 
oferta para venda de um imóvel rural denominamos 
Elemento Amostral ou Dado de Mercado. AGRONOMIA.

AVC - Acidente Vascular Cerebral. Manifestação, muitas 
vezes súbita, de insuficiência vascular do cérebro de 
origem arterial. Pode ser, basicamente, de três tipos: 
I - isquêmico, que decorre de espasmo arterial e 
baixo fluxo e oxigenação tecidual; II – trombótico e/ou 
embólico, que decorre de trombose e/ou obstrução de 
vasos cerebrais por coágulos; III – hemorrágico, que 
é causado pela ruptura de algum vaso cerebral com 
hemorragia localizada ou difusa. MEDICINA.

Avulsão - Ferida caracterizada pela perda de tecidos 
por arrancamento. MEDICINA.

Autofalsificação - Avulsão
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Avulsão dentária - Avulsão dentária é uma extração 
dentária completa, incluindo a raiz. Como consequência 
ocorrem debilidade das funções mastigatórias e 
fonéticas, além da deformidade permanente. MEDICINA.

Azimute - Ângulo em sentido horário formado entre o norte 
do lugar e uma determinada direção. CARTOGRAFIA.

Azimute geográfico - Ângulo contado a partir do Norte 
Geográfico até a direção considerada. CARTOGRAFIA.

Azimute magnético - Ângulo contado a partir do Norte 
Magnético até a direção considerada. CARTOGRAFIA.

Azimute plano - Ângulo contado a partir do Norte 
Cartográfico (Norte de Quadrícula) até a direção 
considerada, medido sobre uma carta ou mapa. 
CARTOGRAFIA.
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B
Bacia - Depressão de forma variada ou conjunto de 
terras normalmente situado ao logo de um rio ou entorno 
de um lago. AMBIENTAL.

Bacia hidrográfica - Região compreendida entre divisores 
de água, na qual a água precipitada, descontadas as 
perdas por evaporação e evapotranspiração, escoa por 
um único exutório. AMBIENTAL.

Bacia hidrológica - Área total dos fluxos de água e 
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos que 
participam de uma bacia hidrográfica. AMBIENTAL.

Bacia sedimentar - 1. Área deprimida da crosta 
terrestre, de origem tectônica, na qual acumularam-se 
sedimentos. 2. Área na qual acumularam-se sedimentos 
em espessura consideravelmente maior que nas regiões 
adjacentes. GEOLOGIA.

Backdraft - Através de uma queima lenta e pobre em 
oxigênio, o fogo fica confinado por algum tempo, sem 
alimentação do comburente. Quando o comburente 
entra no local, ocorre uma explosão, onde é dada esta 
denominação para o fenômeno. INCÊNDIO.
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Baixo explosivo - Também denominado explosivo de 
baixa força, deflagrante ou, ainda, explosivo propulsor. 
Apresenta uma detonação lenta e progressiva (até 1.000 
m/s). Exemplo: Pólvora negra, que possui uma velocidade 
de detonação, quando confinada, em torno de 300 m/s. 
Sem confinamento a pólvora queima e não explode. O 
confinamento é o fator primordial para classificar se uma 
quantidade de pólvora explodiu ou queimou. EXPLOSIVOS.

Balanço hídrico - Resultado da quantidade de água que 
entra e sai de uma certa porção do solo em um determinado 
intervalo de tempo. AMBIENTAL.

Banco de dados de perfis genéticos - Conjunto de 
dados de origem genética obtidos de um grande número 
de pessoas e organizados de forma padronizada de modo 
a permitir buscas e comparações. GENÉTICA.

Banco de germoplasma - Base física onde o germoplasma 
é conservado. Geralmente, são centros ou instituições 
públicas ou privadas que conservam as coleções de 
germoplasma sob a forma de sementes, explantes ou 
plantas a campo. AMBIENTAL.

Banco Federal de Perfis Genéticos - Componente da 
Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) 
que armazena perfis genéticos apenas de casos da Polícia 
Federal. GENÉTICA.

Banco Nacional de Composições - Conjunto de 
composições de serviços de engenharia, de aplicação 
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nacional, constante do sistema SINAPI. AVALIAÇÃO 
DE BENS.

Banda espectral - Um dos níveis de uma imagem 
multiespectral, representado por valores refletidos de luz ou 
calor de uma faixa específica do espectro eletromagnético. 
Intervalo entre dois comprimentos de onda do espectro 
eletromagnético, utilizado isoladamente ou em conjunto, 
para interpretação de imagens de satélite, visando a 
identificação e análise do estado dos alvos naturais (solo, 
vegetação, água, entre outros). AMBIENTAL.

Barbará - Tipo de hidrante, também conhecido como 
“de coluna”, cuja abertura é feita por um registro tipo 
gaveta, possuindo uma expedição de 100mm e duas de 
63mm. INCÊNDIOS.

Barragem - Estrutura, natural ou artificial, que desvia 
parcial ou totalmente as águas de um curso de água. 
ENGENHARIA.

Barreira fitossanitária - Mecanismo legal utilizado por 
autoridades governamentais de um país ou região que 
impede ou restringe a circulação de organismos vegetais 
vivos, parte deles ou seus derivados. AMBIENTAL.

Barreira sanitária - Mecanismo legal utilizado por 
autoridades governamentais de um país ou região que 
impede ou restringe a circulação de organismos vivos, 
parte deles ou seus derivados. AMBIENTAL.

BaIxo explosivo - Barreira sanitária
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Basalto - Termo genérico que designa rochas ígneas 
básicas, de cor escura, compostas de minerais que são 
relativamente ricos em ferro e magnésio. AMBIENTAL.

Base cartográfica digital - Conjunto de feições 
geográficas de cartas ou mapas, em meio digital, no 
formato vetorial ou matricial. CARTOGRAFIA.

Batimetria - Conjunto de estudos e operações científicas 
e técnicas que visa à determinação e representação 
gráfica do relevo de fundo de áreas submersas (mares, 
lagos, rios). CARTOGRAFIA.

BDI - Bonificação e Despesas Indiretas. A bonificação, 
benefício ou lucro, corresponde à remuneração do 
empreendimento associada ao risco da sua realização. 
As despesas indiretas são aquelas que não podem ser 
atribuídas diretamente aos insumos aplicados, mas são 
necessárias e consequentes da sua aplicação, portanto 
parte do custo real das obras. Os componentes das 
despesas indiretas podem ser geralmente agrupados 
em custos, despesas ou encargos: i) administrativos 
(locais e centrais); ii) comerciais; iii) financeiros e; iv) 
fiscais. O custo direto mais o BDI formam o preço de 
venda ou comercialização das obras. AVALIAÇÃO DE 
BENS.

Bem - Coisa que tem valor, suscetível de utilização 
ou que pode ser objeto de direito, que integra um 
patrimônio. AVALIAÇÃO DE BENS.
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Benfeitoria - Instalação ou obra útil realizada em 
propriedade, e que a valoriza para o uso, podendo ser para 
conservar, adequar, melhorar ou embelezar. Resultado 
de obra ou serviço realizado num bem e que não pode 
ser retirado sem destruição, fratura ou dano. Podem ser 
classificadas em três tipos: necessária, útil ou voluptuária. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Benfeitorias necessárias - As que conservam as instalações 
ou impedem sua deterioração. AVALIAÇÃO DE BENS.

Benfeitorias úteis - As que aumentam, adaptam ou facilitam 
o uso das instalações. AVALIAÇÃO DE BENS.

Benfeitorias voluptuárias - As que não aumentam o uso 
habitual das instalações, constituindo apenas uma melhora 
visual. AVALIAÇÃO DE BENS.

BIN - Base Índice Nacional de Veículos do Sistema Registro 
Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) onde 
estão armazenadas as principais informações dos veículos 
pertencentes à frota nacional, bem como aquelas que deram 
origem ao veículo. VEÍCULOS.

Biodigestor - Equipamento, geralmente de baixo custo, 
que utiliza o processo de fermentação de matéria orgânica 
diluída em água para produzir biogás. AMBIENTAL.

Basalto - Biodigestor
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Biodiversidade ou diversidade biológica - Variabilidade 
de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos 
de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
intraespecífica (dentro das espécies), diversidade 
interespecífica (entre espécies), diversidade genética (os 
genes presentes em uma população) e diversidade de 
ecossistemas. AMBIENTAL.

Bioma - Unidade biótica de grande extensão 
geográfica composta por um conjunto de ecossistemas, 
caracterizados por tipos fisionômicos semelhantes de 
vegetação, com diferentes tipos climáticos. Os sete 
biomas brasileiros são a Amazônia, o Cerrado, a Mata 
Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, os Pampas e a Zona 
Costeira e Marinha. AMBIENTAL.

Biomassa - Quantidade de matéria orgânica presente num 
dado momento numa determinada área, e que pode ser 
expressa em peso, volume, área ou número. AMBIENTAL.

Biópsia - Exame médico que envolve a coleta de um fragmento 
de tecido ou de órgão num indivíduo vivo, destinado a exame 
microscópico ou análise bioquímica. MEDICINA.

BIOS - Basic Input/Output System. Sistema gravado 
em memória não volátil na placa-mãe de computadores 
responsável por inicializar e testar seus componentes de 
hardware e por carregar o programa (bootloader) que irá 
inicializar o sistema operacional. INFORMÁTICA.



53Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

Biota - Denominação utilizada para o conjunto da fauna e 
flora de uma determinada região. AMBIENTAL.

Biótico - Denominação utilizada para o conjunto da fauna 
e flora de um determinado ecossistema. AMBIENTAL.

Bit - Unidade básica de informação em meio digital, é a 
abreviação do termo em inglês para dígito binário. Pode 
assumir o valor 0 ou o valor 1. INFORMÁTICA.

Bitlocker - Funcionalidade presente em algumas versões 
do sistema operacional Microsoft Windows utilizada para 
realizar a criptografia de dados. INFORMÁTICA.

Bleve - Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. 
Referente a um fenômeno que ocorre em recipientes com 
líquidos inflamáveis sob pressão, explodindo devido à 
queda de resistência das paredes do cilindro. INCÊNDIOS.

Bloqueio de escrita - Equipamento ou software 
que previne a escrita de dados em uma mídia de 
armazenamento computacional e, assim, garante que 
os dados não sejam alterados durante os procedimentos 
periciais. INFORMÁTICA.

Boil over - Fenômeno resultante do armazenamento 
de água no fundo de um recipiente, sob combustíveis 
inflamáveis, sendo que a água empurra o combustível 

Biodiversidade ou diversidade biológica - Boil over
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quente para cima, durante um incêndio, espalhando-o e 
arremessando-o a grandes distâncias. INCÊNDIOS.

Bolsa de mercadorias e futuros - Bolsa de Mercadorias 
e Futuros (BM&F) era a maior bolsa brasileira até sua 
fusão com a Bovespa originando a BM&F Bovespa. Eram 
negociados contratos de mercadorias (principalmente 
commodities) e derivativos, à vista ou para pagamento 
futuro. CONTABILIDADE.

Bolsa de valores - A bolsa de valores é o mercado 
organizado onde se negociam Ações de capital aberto 
(públicas ou privadas) e outros instrumentos financeiros 
como Opções. CONTABILIDADE.

Bomba - É qualquer artefato confeccionado com 
uma carga explosiva, contendo um mecanismo de 
acionamento, sendo capaz de provocar destruição ou 
danos por meio da formação de ondas de choque e de 
fragmentação. EXPLOSIVOS.

Bomba suja - Qualquer dispositivo explosivo improvisado 
que acrescenta na sua montagem um agente Químico, 
Biológico, Radioativo ou Nuclear – QBRN, visando à 
ampliação de seus efeitos danosos e letais. Geralmente, 
esses efeitos estão mais associados ao agente QBRN 
incorporado do que à carga explosiva propriamente 
dita, que atua principalmente como dispersor do agente. 
EXPLOSIVOS.
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Bonificação - Ações emitidas pelo Emissor em 
decorrência do aumento de capital realizado por 
incorporação de reservas e/ou outros recursos e 
distribuídas gratuitamente aos acionistas, na proporção 
da quantidade de ações já possuídas. CONTABILIDADE.

Bônus de subscrição - Bônus de subscrição são títulos 
negociáveis emitidos por sociedades por ações, que 
conferem aos seus titulares, nas condições constantes 
do certificado, o direito de subscrever ações do capital 
social da companhia, dentro do limite de capital autorizado 
no estatuto. Os bônus de subscrição não se confundem 
com os direitos de subscrição. Estes são os direitos 
que a Lei confere aos acionistas para subscrever ações 
ou títulos conversíveis em ações em novas emissões. 
CONTABILIDADE.

Bossa sanguínea - Apresenta-se como um hematoma, 
mas sempre sobre um plano ósseo. Comum nos 
traumatismos do couro cabeludo e popularmente 
conhecido como “galo”. MEDICINA.

Bradicardia - Diminuição da frequência cardíaca para 
um ritmo inferior a 60 batimentos por minuto. MEDICINA.

Braquidactilia - Termo geral que se refere a dedos 
desproporcionalmente curtos nas mãos e pés, e é parte 
de um grupo de malformações de membros caracterizado 
por disostose óssea. MEDICINA.

Bolsa de mercadorias e futuros - Braquidactilia
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Braquipnéia - Respiração anormalmente lenta. Sinônimo 
de bradipnéia. MEDICINA.

Bt - Toxina com ação inseticida produzida pela bactéria 
Bacillus thuringiensis, encontrada naturalmente no solo, 
e que é empregada no controle de alvos como insetos e/
ou pragas que atacam as lavouras, sendo, no entanto, 
inofensiva para insetos não-alvo, a seres humanos e 
animais em geral. AMBIENTAL.

Bússola - Instrumento para a medida de azimutes 
magnéticos. CARTOGRAFIA.

Byte - Conjunto de 8 bits. Pode representar um caracter 
(letra, número ou sinal de pontuação). INFORMÁTICA.
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C
Cabeça ou frente - Parte do incêndio florestal que 
se propaga com maior rapidez e onde o fogo queima 
com maior facilidade, caminhando no sentido do vento. 
INCÊNDIOS.

Cabeçalho completo de e-mails - Área (normalmente 
oculta) de um e-mail que contém informações de 
rastreamento geradas pelos servidores por onde a 
mensagem passou. É essencial para a realização de 
exames periciais de e-mails. INFORMÁTICA.

Cabo-da-vida - Cabo solteiro feito de material sintético, 
de 12 mm de diâmetro e 6 metros de comprimento, 
destinado à proteção individual do bombeiro. Corda de 
segurança. INCÊNDIOS.

CAD - Computer Aided Design. Desenho assistido 
ou auxiliado por computador. Conjunto de programas 
computacionais com funções específicas capazes de 
criar e/ou modificar desenhos vetoriais. CARTOGRAFIA. 
ENGENHARIA.
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Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 
- Banco de dados organizado e mantido pelo MMA 
com a colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais 
e municipais competentes, contendo as principais 
informações sobre as Unidades de Conservação 
públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas. 
AMBIENTAL.

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - 
Mantido pelo IBAMA. Constitui uma obrigação legal para 
pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades 
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos 
ambientais. AMBIENTAL.

Cadastro único dos clientes - Registro e 
armazenamento de toda e qualquer informação ou 
documentação cadastral para a utilização de modo 
compartilhado entre os integrantes do conglomerado 
financeiro. CONTABILIDADE.

Cadeia de custódia - 1. Conjunto de medidas para o 
acompanhamento e registro dos eventos, ocorrências, 
transferências e movimentações do vestígio com vistas 
a garantir a integridade e a idoneidade deste, desde 
sua identificação e coleta, até a utilização pela Justiça 
como elemento probatório. LOCAL DE CRIME. 2. 
Controle, através do rastreamento, de todo o processo 
produtivo, desde a o abate de uma árvore até a venda 
ao consumidor final, dos produtos fabricados com este 
material. AVALIAÇÃO DE BENS.
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Caixa day box - Caixa para armazenamento apropriado 
de explosivos de uso operacional diário, de acordo 
com especificações do Exército Brasileiro ou órgãos 
internacionais competentes. EXPLOSIVOS.

Cal virgem - Substância branca, grosseiramente 
granulada ou em pó, obtida pela calcinação do carbonato 
de cálcio e usada em argamassas, na indústria cerâmica 
e farmacêutica, na clarificação, na desodorização de 
óleos e na agricultura como desinfetante no tratamento 
de currais, pocilgas, galinheiros e outras instalações 
destinadas ao manuseio de vegetais, animais e 
seus derivados e para neutralizar a acidez do solo. 
AGRONOMIA.

Calagem - Técnica de manejo do solo que consiste 
em aplicar cal, ou seja, óxido ou hidróxido de cálcio no 
solo com o objetivo de corrigir as deficiências químicas, 
biológicas e físicas decorrente da acidez. AGRONOMIA.

Calcário - Rocha que contém essencialmente 
carbonato de cálcio e eventualmente magnésio na sua 
composição, utilizada frequentemente como corretivo 
em solos ácidos. AMBIENTAL.

Calcificação - Fenômeno cadavérico transformativo 
conservador que se caracteriza pela petrificação ou 
calcificação do corpo ou de partes dele. Ocorre mais 
frequentemente nos fetos mortos e retidos na cavidade 
uterina, constituindo-se nos chamados litopédios (criança 
de pedra). MEDICINA.

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - Calcificação
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Calibre - Tamanho das letras, tomando-se como referência 
as respectivas alturas e larguras. DOCUMENTOS.

Calibre nominal - Medida designativa de um tipo 
particular de cartucho e também referência indicativa da 
arma para qual o cartucho foi originalmente produzido.
BALÍSTICA.

Calor - Energia térmica em trânsito, gerada pela vibração 
molecular entre os corpos a diferentes temperaturas. Um 
dos quatro itens do tetraedro do fogo, indispensável para 
o incêndio. INCÊNDIOS.

Câmara de compensação e de liquidação - Um dos 
sistemas que integra o Sistema Brasileiro de Pagamento 
por intermédio de autorização concedida pelo Banco 
Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários 
à Câmara ou prestador de serviços de compensação e de 
liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, 
integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB. 
CONTABILIDADE.

Câmara de mina de Hofmann - Aspecto vulcânico 
caracterizado por feridas estreladas, tumefeitas, 
com bordas solapadas, evertidas e escurecidas, 
característico de impacto de projetil de arma de fogo 
disparado com a boca do cano da arma encostado em 
região do corpo de pouco tecido mole entre o ponto de 
contato da arma e o plano ósseo subjacente. Decorre da 
expansão rápida no subcutâneo dos gases provenientes 
do disparo. MEDICINA.
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Câmera aerofotogramétrica - Câmeras automáticas 
e destinam-se à tomada de fotografias de eixo ótico 
vertical, com a finalidade de utilização em aparelhos de 
restituição fotogramétrica. As principais características 
são a objetiva com distorção praticamente nula e a 
distância focal rigorosamente calibrada. A câmera em 
função de sua abertura (relação entre foco e quadro) 
classifica-se em normal, grande-angular e super-grande-
angular. CARTOGRAFIA.

Caminhamento - Percurso completo, vértice a vértice, ao 
longo do perímetro de um imóvel. AVALIAÇÃO DE BENS.

Caminhão-trator - Veículo automotor destinado a 
tracionar ou arrastar outro. VEÍCULOS.

Caminhonete - Veículo destinado ao transporte de 
carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos 
quilogramas. VEÍCULOS.

Camioneta - Veículo misto destinado ao transporte de 
passageiros e carga no mesmo compartimento. VEÍCULOS.

Campo - 1. Terreno plano ou quase plano que não tem 
mata no qual predomina a vegetação baixa, normalmente 
composta por espécies de gramíneas ou leguminosas. 
2.Terreno extenso e mais ou menos plano que pode 
ser destinado às pastagens do gado ou ao cultivo de 
lavouras agrícolas. 3. Zona fora do perímetro urbano 
ou suburbano das grandes cidades, na qual geralmente 

Calibre - Campo
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predominam as atividades agrícolas, ou zona onde 
se situam pequenas cidades fora da zona litorânea. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Campo de arbítrio - Intervalo de variação do estimador 
pontual adotado na avaliação, no qual se pode arbitrar 
o valor do bem, desde que justificado pela existência de 
características próprias não contempladas no modelo 
matemático representativo do mercado local analisado.
AVALIAÇÃO DE BENS.

Campo gráfico - Espaço disponível ou reservado para 
um lançamento gráfico. DOCUMENTOS.

Canal de drenagem - Curso de água, também denominado 
dreno, geralmente construído artificialmente, que tem 
o objetivo de remover de um local o excesso de águas 
coletadas ou armazenadas nas superfícies e no subsolo, 
com a finalidade de usá-lo em uma atividade produtiva. 
ENGENHARIA.

Canal de irrigação - Curso de água, geralmente 
construído artificialmente, que distribui as águas 
coletadas ou armazenadas em reservatórios (rios, lagos, 
represas, etc.) para a utilização no consumo humano, 
industrial ou práticas agrícolas. ENGENHARIA.

Cânhamo - Planta herbácea da família das canabidáceas 
(Cannabis sativa L., variedade, canabis), amplamente 
cultivada em muitas partes do mundo. AGRONOMIA.
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Canyon - Garganta sinuosa e profunda cavada por um 
curso de água. AMBIENTAL.

Capacidade - Limite máximo de massa por pesagem em 
uma determinada balança. QUÍMICA.

Capacidade de suporte Conceito importante em 
ecologia, do qual pode-se destacar como principais 
requisitos: a quantidade de alimento, a presença de 
abrigo e a possibilidade de reprodução. Outros itens como 
a competição e a predação também são considerados.
AMBIENTAL.

Capim-colonião ou colonhão  planta da família das 
gramíneas (Panicum maximum), de folhas lanceoladas 
e inflorescência em panícula terminal; capim-guiné, 
capim-da-colônia, capim-de-angola, capim-de-cavalo, 
capim- de-corte, capim-de-feixe, capim-de-mula, capim-
de-planta, capim-de-soca, capim-de-touceira, capim-do-
seco, capim-guedes, capim-meladinho, capim-mururu. 
AGRONOMIA.

Capim-elefante - Planta da família das gramíneas 
(Pennisetum purpureum), originária da África Tropical 
e cultivada por ser boa forragem. Atinge grandes 
dimensões, e as inflorescências, cilíndricas, lembram 
escovas de lavar vidro. AGRONOMIA.

Capoeira - Vegetação rala que nasce após a derrubada 
de uma mata nativa, sendo, portanto, uma vegetação 
secundária. AGRONOMIA.

Campo de arbítrio - Capoeira
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Cápsula de espoletamento - Recipiente metálico que 
contém a mistura iniciadora (carga de inflamação), a qual 
é montada em alojamento próprio localizado no centro 
da base dos estojos de munição de fogo central, como 
mostrado na figura abaixo. BALÍSTICA.

Caracteres - Letras, números ou símbolos. DOCUMENTOS.

Característica acidental - Uma digressão ou desvio 
isolado, não intencional, das características usuais da 
escrita de uma pessoa e que pode ocorrer uma única 
vez. Em geral, não é encontrada em uma amostra 
representativa da escrita ou da assinatura de um 
indivíduo, sendo resultado de uma condição ou conjunto 
de condições desconhecidas. Ocorrência acidental, traço 
acidental, acidente da escrita. DOCUMENTOS.

Característica de classe - Característica comum a 
um grupo ou a uma classe ou atributos que permitem 
incluir um indivíduo em uma classe. As características 
de classe são aquelas feições, elementos ou qualidades 
da escrita que situam uma pessoa dentro de um grupo 
de escritores, ou que confere à escrita uma identidade 
de grupo. DOCUMENTOS.

Características individuais - Qualquer característica ou 
elemento da escrita que seja suficientemente incomum na 
população em geral e que se repita com certa frequência na 
escrita de um determinado indivíduo. Essas características, 
quando encontradas em combinação, formam a base para a 
identificação de um escritor. São elementos discriminadores 
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que servem para diferenciar entre membros de um grupo. 
Idiografismos. DOCUMENTOS.

Caramanchão - Construção ligeira, espécie de pavilhão 
feito com um conjunto de estacas ou mourões, coberto 
por ripas, canas ou aramados, na qual cresce a rama 
de espécies trepadeiras; muito utilizado na condução de 
videiras, em horta e jardins. AGRONOMIA.

Cargas explosivas escorvadas - São as cargas 
explosivas (alto explosivos secundários) devidamente 
associadas a dispositivos de iniciação apropriados 
(espoletas ou espoletas e reforçadores). EXPLOSIVOS.

Cárie dentária - Processo de destruição localizada e 
progressiva dos dentes. A cárie dentária atinge em primeiro 
lugar o esmalte, em seguida a dentina que é atacada por 
bactérias (cárie de segundo grau) e pode chegar à necrose 
da polpa dentária (cárie de terceiro grau). MEDICINA.

Carta - Representação dos aspetos naturais e artificiais 
da Terra, destinada a fins práticos da atividade humana, 
principalmente a avaliação precisa das distâncias, 
direções e a localização geográfica de pontos, áreas e 
detalhes; representação plana, geralmente em média ou 
grande escala, de uma superfície da Terra, subdividida 
em folhas, de forma sistemática, obedecendo um plano 
nacional ou internacional. Nome tradicionalmente 
empregado na designação do documento cartográfico 
de âmbito naval. É empregado no Brasil, também como 
sinónimo de mapa em muitos casos. CARTOGRAFIA.

Cápsula de espoletamento - Carta
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Carta topográfica - Carta confeccionada nas escalas 
de 1:25.000 a 1:1.000.000, contendo informações 
planimétricas (acidentes físicos naturais e artificiais) 
e altimétricas (curvas de nível) da superfície terrestre. 
CARTOGRAFIA.

Carta-laudo do fabricante - documento fornecido pelas 
montadoras de veículos onde constam os números dos 
componentes que foram montados originalmente no 
veículo (chassi, motor, carroceria, caixa de câmbio, eixo 
traseiro), sua cor, data de fabricação e outros dados, 
dependendo da montadora. VEÍCULOS.

Cartão SIM - Subscriber Identity Module. Circuito 
impresso do tipo smart card que contém os dados de 
identificação do assinante. INFORMÁTICA.

Carteira de investimentos - Carteira de investimentos 
é um grupo de ativos que pertence a um investidor, 
pessoa física ou pessoa jurídica. Estes ativos podem 
ser ações, fundos, títulos públicos, debêntures, 
aplicações imobiliárias, entre outros. A carteira permite 
a diversificação de ativos e do risco associado, o que 
se traduz em mais tranquilidade ao investidor e menor 
volatilidade do patrimônio. CONTABILIDADE.

Cartografia - Conjunto de estudos e operações 
científicas, técnicas e artísticas que, tendo como base 
os resultados de observações diretas ou a análise 
de documentação já existente, visa à elaboração de 
mapas, cartas e outras formas de expressão gráfica 
ou representação de objetos, elementos, fenômenos e 
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ambientes físicos e sócio-econômicos, bem como sua 
utilização. CARTOGRAFIA.

Cartucho - Munição de arma de fogo, compreendendo o 
conjunto do projétil e os demais componentes necessários 
para arremessá-lo durante o disparo. BALÍSTICA.

Cartucho questionado - Munição submetida a exame. 
BALÍSTICA.

Caruncho - Designação genérica dada aos insetos 
coleópteros que perfuram sobretudo madeira e cereais, 
e cuja maioria é xilófaga. Incluem-se no grupo os 
bostriquídeos, os bruquídeos, os curculionídeos, os 
anobiídeos e outros. AGRONOMIA.

Carúnculas mirtiformes - Fragmentação cicatricial 
avançada das bordas do hímen em mulheres com vida 
sexual ativa. MEDICINA.

Carvão vegetal - Substância combustível formada de 
carbono, em forma definida, proveniente da combustão 
parcial de vegetais lenhosos. AGRONOMIA.

Case externo - Dispositivo que permite transformar uma 
mídia de armazenamento computacional interna em um 
dispositivo de armazenamento computacional externo. 
INFORMÁTICA.

Carta topográfica - Case externo
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Catalisador - Substância que em pequenas quantidades 
aumenta a velocidade de uma reação sem nela se 
consumir. QUÍMICA.

Caucasoide - Tipo étnico humano que compreende os 
indivíduos de pele branca ou morena; cabelos lisos ou 
crespos, louros ou castanhos, íris azuis ou castanhas, 
contorno craniofacial anterior ovóide, perfil facial 
ortognata ou ligeiramente prognata. MEDICINA.

Caule - Parte da planta, normalmente aérea, 
compreendida entre a raiz e os ramos. AMBIENTAL.

Cavalo-de-tróia - Ver Malware. INFORMÁTICA.

CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. 
A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou 
CBLC, é uma empresa com fins lucrativos, registrada 
sob a forma de sociedade anônima, responsável pela 
custódia das ações e outros títulos privados no mercado 
financeiro brasileiro. A CBLC oferece serviços de alocação 
e liquidação para todas as operações realizadas nos 
ambientes de negociação da Bolsa. CONTABILIDADE.

CCIR - Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais. 
Documento emitido pelo INCRA, que constitui prova 
de cadastro do imóvel rural, sendo indispensável para 
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer 
em venda o imóvel rural e para homologação de 
partilha amigável ou judicial (sucessão causa mortis). 
AVALIAÇÃO DE BENS.
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CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 
Nacional. É um sistema informatizado, criado e 
administrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), 
que permite identificar as instituições financeiras, 
localizadas no Brasil, com as quais pessoas físicas e 
jurídicas mantêm titularidade de contas de depósitos 
ou ativos financeiros sob a forma de bens, direitos e 
valores. Os clientes podem ser os próprios ou seus 
representantes legais e procuradores. As instituições 
financeiras são os bancos comerciais, bancos múltiplos, 
bancos de investimento, caixas econômicas, bem como 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN 
e administradoras de consórcios. Segundo a Circular 
nº 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco Central do 
Brasil, as instituições financeiras devem incluir no CCS 
informações básicas dos relacionamentos existentes ou 
novos, a partir da data-base 01.01.2001 e informações 
detalhadas dos relacionamentos bancários existentes 
ou novos, a partir de 25.07.2005. O sistema é destinado 
ao registro de informações relativas a correntistas e 
clientes de instituições financeiras, bem como de seus 
representantes legais ou convencionais. Consideram-
se correntistas e clientes as pessoas físicas ou 
jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no 
país ou no exterior, que detenham a titularidade de 
contas de depósitos ou ativos financeiros, sob a forma 
de bens, direitos e valores, mantidos ou administrados 
nas referidas instituições. O Cadastro contém dados de 
pessoas físicas e jurídicas com bens direitos e valores 
vigentes a partir de 01.01.2001. CONTABILIDADE.

CD de inicialização - Mídia ótica contendo versão de 
um sistema operacional carregável em memória RAM, ou 
seja, sem necessidade de instalação. INFORMÁTICA.

Catalisador - CD de inicialização
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Cédula de produtor rural - Importante instrumento de 
financiamento do agronegócio, criado pela Lei 8.929, de 
22.08.94, pelo qual o emitente, produtor rural (pessoa 
física, jurídica ou cooperativa de produção), vende certa 
quantidade de produtos antecipadamente recebendo o 
valor negociado e se compromete a entregá-lo em data 
futura na quantidade e com a qualidade acertada em 
local também acordado. Pode ser de três tipos: Cédula 
do Produtor Rural Física (entrega ao credor o produto-
objeto do título), Cédula do Produtor Rural Financeira 
(liquida junto ao credor o título pelo valor de resgate), 
Cédula do Produtor Rural para Exportação (entrega ao 
importador não residente no País o produto objeto do 
título). AVALIAÇÃO DE BENS.

Cenário - Conjunto de premissas a respeito do 
comportamento de um mercado ou empreendimento. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Censo florestal - Levantamento de todas as árvores 
de valor comercial existente na área a ser explorada. 
Normalmente, é feito de um a dois anos antes da 
exploração. AVALIAÇÃO DE BENS.

Central de custódia - São empresas responsáveis 
pela compensação, liquidação física e financeira das 
operações realizadas nas bolsas de valores bem como 
pelo registro, controle de garantias e posições nos 
mercados derivativos. Atualmente, a CBLC – Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custódia, associada à BM&F 
Bovespa, é a única central de liquidação e custódia de 
ações em atividade no país. CONTABILIDADE.
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Cerne - Parte mais interna do caule, constituída por 
tecido fisiologicamente morto. A madeira dessa região 
vai, gradativamente, perdendo a atividade vital e 
adquirindo, frequentemente, coloração mais escura 
devido à deposição de extrativos secretados pela própria 
planta. Tem a função principal de conferir estabilidade 
estrutural ao indivíduo lenhoso. AMBIENTAL.

Certificação agrícola socioambiental - Documento 
fornecido por instituição reconhecida no qual é garantido 
ao consumidor que o produto foi obtido através de 
técnicas de produção agrícola sustentável, uma vez 
que diferencia produtores e empresas que manejam 
plantações tendo o conceito de sustentabilidade como 
referência, considerando critérios tanto econômicos 
como ambientais e sociais. AVALIAÇÃO DE BENS.

CDA - Certificação de Depósito Agropecuário. Título no 
qual são registradas todas as condições do depósito. 
Esse título é registrado eletronicamente e comercializado 
na bolsa de mercadorias e no mercado financeiro. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Certificação florestal - Documento fornecido por 
instituição reconhecida no qual é garantido ao 
consumidor que os produtos florestais foram obtidos 
utilizando as técnicas de manejo florestal sustentável, 
envolvendo critérios ambientais, sociais e econômicos, 
tanto nas explorações de florestas nativas como nas 
florestas plantadas, sejam estes produtos madeireiros 
ou não madeireiros. AMBIENTAL.

Cédula de produtor rural - Certificação florestal
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Cetras - Estruturas ornamentais que algumas pessoas 
produzem em suas assinaturas com finalidades 
estéticas e também para aumentar sua complexidade (e 
consequentemente dificultar a imitação). DOCUMENTOS.

Chapada - Termo usado para designar grandes 
superfícies de relevo em forma de tabuleiros acima de 
600 metros de altitude. AMBIENTAL.

Chassi - Estrutura composta por longarinas e travessas 
que formam um conjunto resistente, independente da 
carroceria, onde se fixam esta e os sistemas, conjuntos 
ou mecanismos de propulsão, suspensão, direção, freios 
e demais elementos de um veículo. VEÍCULOS.

Choque - Crise aguda de insuficiência cardiovascular, 
ou seja, o coração e os vasos sanguíneos entram em 
colapso e não conseguem manter pressão arterial e 
fluxo sanguíneo arterial suficientes para o adequado 
transporte de oxigênio para as necessidades metabólicas 
do corpo. MEDICINA.

Choque hipovolêmico - Ocorre por diminuição do volume do 
sangue circulante do corpo (volemia). Normalmente associado 
a processos hemorrágicos (sangramentos). MEDICINA.

Choque cardiogênico - Causado por uma disfunção 
mecânica da função de bomba do coração, não sendo 
este capaz de impulsionar o sangue adequadamente 
pelo sistema circulatório. MEDICINA.
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Choque neurogênico - Ocorre após disfunção do 
Sistema Nervoso Autônomo, principalmente o Sistema 
Simpático, tendo como consequência a vasodilatação 
periférica e o sequestro periférico de grandes quantidades 
de sangue, aliada à falta de força e ritmo cardíacos, 
levando à hipotensão arterial. MEDICINA.

Choque séptico - Falência circulatória aguda de causa 
infecciosa. Caracterizada pela presença de hipotensão 
arterial grave e refratária às medidas clínicas usuais, 
com sinais de pouca perfusão dos órgãos periféricos. 
MEDICINA.

Chorume - Líquido escuro e com alta carga poluidora, 
resultado da fermentação e decomposição biológica 
da parte orgânica do lixo e outros resíduos sólidos. 
AMBIENTAL.

Chuva ácida - Precipitações de agentes químicos 
nocivos misturados à chuva, geada, neve ou neblina, 
causada pela poluição atmosférica, principalmente os 
óxidos de enxofre produzidos pelos processos industriais 
e pela combustão de carvão e petróleo. AMBIENTAL.

Ciclo hidrológico - Mecanismo contínuo de transferência 
da água existente na terra, nos oceanos e nos próprios 
continentes para a atmosfera em forma de vapor e, em 
seguida precipitando sobre o globo terrestre em forma 
de chuva ou neve e finalmente retornando aos oceanos 
através dos rios. AMBIENTAL.

Cetras - Ciclo hidrológico
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Ciclomotor - Veículo de duas ou três rodas, provido 
de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não 
exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas 
cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não 
exceda a cinquenta quilômetros por hora. VEÍCULOS.

CIF - Cost, Insurance and Freight. Significa “custo, frete 
e seguro”. É uma cláusula de contratos de comércio 
exterior que atribui os encargos de frete e seguro ao 
exportador, o qual se obriga a entregar a mercadoria no 
local de destino. CONTABILIDADE.

Cigarrinha-das-pastagens - Inseto de coloração 
variável, que quando adulto ataca a parte aérea e quando 
jovem ataca as raízes e o colo, de diversas gramíneas 
que normalmente compõem as pastagens recobrindo 
as com uma espuma esbranquiçada. AMBIENTAL.

Circulação póstuma de Brouardel - Movimentação da 
interface de gás e fluidos decorrentes da putrefação do 
sangue no interior dos vasos sanguíneos, produzindo um 
aspecto dinâmico arbóreo visível na superfície da pele 
pela distensão da rede vascular superficial. MEDICINA.

CITES - Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 
Convenção internacional que regulamenta o comércio 
das espécies da fauna e da flora selvagem ameaçada 
de extinção. AMBIENTAL.
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Clareira - Área desprovida de vegetação dentro de uma 
mata ou coberto florestal. AMBIENTAL.

Classes de aptidão agrícola - categorias que expressam 
a aptidão agrícola das terras para um determinado tipo 
de utilização, com um nível de manejo definido, dentro 
do subgrupo de aptidão. Refletem o grau de intensidade 
com que as limitações afetam as terras. São definidas em 
termos de graus, referentes aos fatores limitantes mais 
significativos. Esses fatores, que podem ser considerados 
subclasses, definem as condições agrícolas das terras. 
Os tipos de utilização em pauta são: lavouras, pastagem 
plantada, silvicultura e pastagem natural; e os fatores 
limitativos considerados no método de avaliação são: 
deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso 
de água, susceptibilidade à erosão e impedimentos à 
mecanização. AGRONOMIA.

Classificação fiscal - É o código da mercadoria 
segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), 
que constitui atualmente a base para a classificação 
de mercadorias nas operações de comércio exterior do 
Brasil. CONTABILIDADE.

Clímax - Estágio final de sucessão de uma comunidade 
vegetal, em certa área, influenciada pelas condições 
ambientais locais, especialmente as climáticas e as 
pedológicas. AMBIENTAL.

Clonagem - Processo de produção de um grupo de células 
ou indivíduos (clone) geneticamente idênticos obtidos por 
via assexuada a partir de um indivíduo original.AMBIENTAL.

Ciclomotor - Clonagem
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CMC-7 - Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras. 
Código alfanumérico impresso com tinta magnética, 
presente principalmente em cheques bancários, formado 
por sete (7) barras e seis (6) espaços, e que contém as 
informações sobre o documento. DOCUMENTOS.

Cobertura aerofotogramétrica - Conjunto de fotografias 
aéreas verticais, tecnicamente tomadas a bordo de 
uma aeronave, de forma a assegurar uma correta e 
completa representação de toda a área do terreno a ser 
fotografado, obtido por faixas paralelas de fotografias 
aéreas, em geral com recobrimento longitudinal de 60% 
e lateral de 30%. CARTOGRAFIA.

CodeMeter - Ver Dongle. INFORMÁTICA.

Código alfanumérico - Código constituído por letras e 
números. DOCUMENTOS.

Código de barras bidimensional - Combinação 
de caracteres binários opticamente reconhecíveis, 
distribuídos em duas dimensões ao longo da área de 
impressão. DOCUMENTOS.

Código OCR - Caracteres Opticamente Reconhecíveis. 
Código alfanumérico presente em vistos, passaportes 
e outros documentos de viagem que traz informações 
do documento e seu titular, na forma de caracteres 
opticamente reconhecíveis que seguem os padrões 
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da ISO e da ICAO, podendo ser verificado manual ou 
automaticamente. DOCUMENTOS.

Código-fonte - Conjunto de instruções em linguagem 
de programação que, quando compilado ou interpretado, 
transforma-se em um programa. INFORMÁTICA.

Cogumelo de espuma - Acúmulo excessivo de 
pequenas bolhas de espuma que cobre a boca e ou as 
narinas nos indivíduos que tiveram morte em situação 
de asfixia, ainda que sejam mais comuns e exuberantes 
nos afogados pela presença de líquidos estranhos ao 
organismo. É produzido pela saliva e secreções da 
arvore respiratória chacoalhadas durante as fases de 
esforço inspiratórios e expiratórios no processo asfíxico. 
MEDICINA.

Coincidência casual - Ocorrência de escritas 
produzidas naturalmente por dois escritores diferentes 
que apresentam as mesmas características pictóricas e 
que dificilmente são distinguíveis. DOCUMENTOS.

Colegiado de identificação - Grupo de trabalho, formado 
por profissionais experientes, que aprova a identificação 
final de uma vítima de desastre. DVI.

Colheita - Procedimento de obtenção de padrões 
gráficos de uma pessoa para utilização futura em exame 
de confronto. DOCUMENTOS.

CMC-7 - Colheita
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Coliformes fecais - São bactérias encontradas no 
intestino de homens e animais, comumente utilizadas como 
indicadores da contaminação de meios sólidos ou líquidos 
por microorganismos patogênicos presentes em matéria 
orgânica de origem animal. Os principais gêneros de bactérias 
que compõem o grupo dos coliformes são: Escherichia, 
Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella. AMBIENTAL.

Comburente - Um dos quatro itens do tetraedro do 
fogo, fundamental para se obtê-lo. É o elemento que 
possibilita vida às chamas e intensifica a combustão. 
O oxigênio é um comburente natural, retirado do ar 
atmosférico. INCÊNDIOS.

Combustão - A combustão é uma reação rápida da 
substância combustível e do oxigênio do ar atmosférico, 
acompanhada de uma grande liberação de energia/calor 
(a reação é fortemente exotérmica), há elevação da 
temperatura e, muitas vezes, a emissão de luz, gases e 
fumaça. Sinônimo de queima. INCÊNDIOS.

Combustível - Um dos quatro itens do tetraedro do 
fogo. É toda a substância capaz de queimar e alimentar 
a combustão, sendo o elemento que serve para a 
propagação do fogo. INCÊNDIOS.

Comitente ou cliente ou investidor - A pessoa física ou 
jurídica, ou entidade de investimento coletivo (fundo de 
investimento ou clube de investimento), por conta da qual 
as operações com valores mobiliários são efetuadas. 
CONTABILIDADE.
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Commodity - Mercadoria. No Brasil, o termo é usado 
para descrever bens produzidos em grandes quantidades 
e comercializados a partir de uma especificação técnica, 
que uma vez atendida não constitui qualquer parâmetro 
de qualidade que o distinga, como, por exemplo, café 
em grão, soja, algodão, açúcar, aço, óleo vegetal bruto, 
petróleo, toras de madeira, etc. AVALIAÇÃO DE BENS.

Comoriência - Situação legalmente presumida de morte 
simultânea de duas ou mais pessoas em que não se 
pode provar quem faleceu primeiro. MEDICINA.

Compactação do solo - Característica do solo que 
apresenta pouca ou nenhuma permeabilidade a líquidos 
normalmente em consequência de manejo e utilização 
inadequados. AMBIENTAL.

Comparabilidade - Característica dos materiais gráficos 
submetidos a exame que possibilita a comparação 
pictórica entre eles. Por exemplo, palavras escritas com 
letras cursivas são comparáveis com palavras produzidas 
no mesmo estilo de escrita ou uma assinatura estilizada 
é comparável com uma assinatura pictoricamente similar 
a ela. DOCUMENTOS.

Comparação - Ver confronto gráfico. DOCUMENTOS.

Comparador espectral de vídeo - Equipamento 
utilizado na realização de exames documentoscópicos, 
constituído por um gabinete contendo câmera digital 

Coliformes fecais - Comparador espectral de vídeo
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de alta resolução; diversas fontes de iluminação 
controladas (não só na porção visível do espectro 
eletromagnético, mas também nas faixas do ultravioleta 
e do infravermelho); filtros de diversos comprimentos de 
onda; além de software que permite o controle completo 
do equipamento, a produção e a análise de espectros, 
bem como o gerenciamento de casos. São exemplos 
desse tipo de equipamento o VSC 5000, o VSC 6000 e o 
DOCUCENTER. DOCUMENTOS.

Compatibilidade - Combinação de alelos compatível, 
significando que não se pode excluir a possibilidade dos 
perfis genéticos terem a mesma origem ou pertencerem 
a um membro da mesma família. A compatibilidade é 
normalmente avaliada estatisticamente. LOCAL DE 
CRIME.

Complexidade - Característica da escrita formada pela 
combinação do comprimento total do lançamento, do 
número de traços conectados, do número de intersecções 
e sobreposições, do número de pontos de inversão 
do traçado e da velocidade com que o lançamento é 
executado. DOCUMENTOS.
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Complexo agroindustrial - Designação dada às 
relações entre a indústria e a agricultura na fase em 
que a agricultura representa intensas conexões para 
trás, com a indústria para a agricultura, e para a frente, 
com as agroindústrias. O complexo agroindustrial é uma 
forma de unificação das relações interdepartamentais 
com os ciclos econômicos e as esferas de produção, 
distribuição e consumo, relações estas associadas 
às atividades agrárias. Também é uma unidade de 
análise na qual as atividades (agricultura, pecuária, 
reflorestamento) se vinculam com as atividades 
industriais de uma dupla maneira: com a de máquinas e 
insumos para a agricultura e com as de beneficiamento 
e processamento; com o comércio atacadista e varejista 
internos; e com o comércio externo, tanto de produtos 
agrários quanto agroindustriais, e da indústria para a 
agricultura. AGRONOMIA.

Compostagem - Atividade de elaboração de composto 
surgida na China há mais de 4000 anos, consiste na 
fermentação de uma mistura de restos orgânicos vegetais 
e animais e minerais, com finalidade de se obter um 
produto homogêneo, rico em húmus e micro-organismo 
e quando incorporada ao solo melhora sua estrutura e 
fertilização. AGRONOMIA.

Composto - Substância em que a existência de ligações 
químicas garante a uniformidade de propriedades e a 
constância de composição. AMBIENTAL.

Computador pessoal - Computador de pequeno 
porte do tipo microcomputador de mesa (desktop). 
INFORMÁTICA.

Compatibilidade - Computador pessoal
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Computador portátil - Computador menor que 
um desktop e de fácil transporte (e.g. notebook). 
INFORMÁTICA.

CONAB - Companhia Brasileira de Abastecimento. 
Empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), encarregada de 
executar programas de governo na área de agricultura 
cujas principais atribuições são; garantir o abastecimento 
de alimento no país e a renda aos produtores através 
de instrumentos de comercialização que o governo 
dispõe como a AGF, Contrato de Opção, PEP e VEP. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Concessão - Ato do poder público destinado a permitir 
a exploração comercial de serviço, minério ou indústria, 
que seja legalmente de sua atribuição. AMBIENTAL.

Côndilo - Extremidade óssea articular convexa cuja 
superfície é lisa e ovóide e que se encaixa habitualmente 
noutra estrutura óssea de natureza articular. MEDICINA.

Condomínio - Forma de propriedade na qual o bem 
pertence a mais de um proprietário. AVALIAÇÃO DE 
BENS.

Condução - Forma de propagação de calor. Transmissão 
de calor num corpo sólido, de molécula a molécula. 
INCÊNDIOS.
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Confete - Pequeno fragmento, normalmente circular, 
podendo ser visível (colorido) ou invisível (luminescente), 
inserido na massa do papel durante sua fabricação, 
agregando segurança ao substrato. DOCUMENTOS.

Confinamento - 1. Cercar o fogo, delimitá-lo em 
ambiente fechado para esgotar a reserva de oxigênio, 
e, consequentemente, extingui-lo. INCÊNDIOS. 2. - 
Sistema de produção intensiva utilizado para criação 
de aves, bovinos, suínos, ovinos, caprinos e outras 
espécies, no qual os animais são criados em galpões 
fechados e alimentados com ração e/ou material 
volumoso no cocho. AGRONOMIA.

Confirmação de transferência de ativos - Emitida 
sempre que ocorre uma transferência de ativos da conta 
de custódia do investidor para uma conta de custódia 
de outro investidor ou para a própria conta do investidor 
em outro Agente de Custódia. CONTABILIDADE.

Confronto - Comparação de perfis genéticos ou 
sequências de DNA. GENÉTICA.

Confronto balístico - Procedimento de comparação, 
inicialmente macroscópica e em seguida microscópica, 
de elementos questionados de munição (projéteis 
ou estojos), contra elementos padrão de munição 
(projéteis ou estojos), coletados a partir de armas 
questionadas, buscando identificar as deformações 
normais características de cada arma questionada, que 

Computador portátil - Confronto balístico
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são impressas de forma única e identificável em seus 
elementos de munição. Tem o propósito de correlacionar 
cada elemento de munição questionado com sua 
respectiva arma questionada. BALÍSTICA.

Confronto gráfico - Comparação visual entre 
manuscritos questionados ou suspeitos e amostras de 
escrita (assinaturas ou qualquer tipo de manuscrito) da 
pessoa cujo grafismo está sob questionamento, com o 
objetivo de determinar as relações de semelhança ou 
de disparidade existentes entre eles. Cotejo gráfico. 
Comparação. DOCUMENTOS.

Conselho DVI - Grupo composto por servidores 
ocupantes dos cargos de chefia (ou seus representantes 
indicados) das Áreas e Serviços da Polícia Federal, 
diretamente relacionados ao processo de identificação, 
com a atribuição de auxiliar a Coordenação Geral DVI 
na tomada de decisões, especialmente nos primeiros 
momentos após o desastre. Dará o suporte técnico e 
logístico inicial, enquanto as estruturas do organograma 
não estiverem operacionais, especialmente em relação 
à mobilização dos recursos humanos e materiais 
necessários para iniciar o processo de identificação. 
DVI.

Conservação - Ato de manter o bem em estado 
de uso adequado à sua finalidade, que implica em 
maiores despesas que as de uma simples manutenção. 
AMBIENTAL.
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Conservação ambiental - Uso ecológico dos recursos 
naturais; exploração das riquezas produzidas pela 
natureza sem prejudicar ao meio ambiente – Difere de 
“preservação ambiental”, pois esta não permite o uso 
dos recursos naturais. AMBIENTAL.

Conservação da natureza - Atividade de manejo 
conduzida pelo homem o objetivo de compreender, 
preservar, manter, utilizar de maneira sustentável, 
restaurar ou recuperar os ambientes naturais, para que 
possam produzir benefício, em bases sustentáveis, 
às atuais gerações, mantendo, ao mesmo tempo seu 
potencial de satisfazer às necessidades e aspirações 
das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos 
seres vivos em geral. AMBIENTAL.

Conservação in situ - Conservação de ecossistemas 
e hábitats naturais e a manutenção e recuperação de 
populações viáveis de espécies em seus meios naturais. 
AMBIENTAL.

Consorciação - Técnica de cultivo na qual se utiliza mais 
de uma espécie na mesma área e no mesmo período de 
tempo e formam partes consideráveis da colheita final. 
AGRONOMIA.

Conta bancária - Referência genérica a conta de 
depósito à vista, de depósito a prazo ou de poupança. 
Exemplo: conta corrente, poupança, investimento, 
salário etc. CONTABILIDADE.

Confronto gráfico - Conta bancária
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Conta de custódia - Conta onde são depositados os ativos do 
investidor. Essa conta é mantida por uma instituição financeira 
no Serviço de Custódia de Ativos da Companhia Brasileira 
de Liquidação e Custódia (CBLC). A conta de custódia é 
individual por investidor e pode ser movimentada em razão 
de inúmeras operações. As principais movimentações são 
aquelas resultantes de depósitos, transferência, retirada de 
ativos, créditos de ativos comprados, os débitos de ativos 
vendidos e as provisões e créditos relativos aos direitos 
que esses ativos auferem ao titular (dividendos, juros sobre 
capital próprio, resgates, bonificações, desdobramentos, 
subscrições etc.). CONTABILIDADE.

Contabilidade paralela - Controle não oficial (à margem 
da legalidade) de transações efetivamente realizadas 
que alteraram o patrimônio de uma entidade, mas 
que não constam de sua escrituração contábil oficial. 
CONTABILIDADE.

Contaminação cruzada - Mistura acidental de duas ou 
mais amostras independentes, de forma a interferir no 
resultado dos exames. QUÍMICA.

Contemporaneidade - Característica daquilo que é 
contemporâneo. Consiste em uma das características 
desejáveis do material padrão, que deve ser de período 
o mais próximo possível ao da peça questionada. 
DOCUMENTOS.

Contrafação - Reprodução integral de um documento 
(substrato, impressão, elementos de segurança), por 
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qualquer processo, sem autorização expressa de seu 
responsável ou autor, com o intuito de obter vantagens 
ilícitas. DOCUMENTOS.

Contramedidas - Métodos ativos (com uso de 
detonadores) e passivos (sem uso de detonadores) para 
neutralização de artefatos suspeitos de conter explosivos 
ou agentes QBRN. EXPLOSIVOS.

Contraprova - Amostra guardada para eventualidade de 
uma nova perícia. QUÍMICA.

Controle biológico - Utilização de inimigos naturais 
para reduzir, eliminar ou controlar a população de um 
organismo considerado prejudicial à cultura principal 
podendo ser feito com a introdução direta deste 
organismo ou pela aplicação de produtos feitos com 
bactérias, fungos, vírus, etc. AMBIENTAL.

Controles gerenciais (controles internos) - 
Compreendem os documentos e sistemas utilizados pela 
administração das empresas para auxílio no controle 
e na tomada de decisões gerenciais, financeiras e 
operacionais. CONTABILIDADE.

Convecção - Forma de propagação de calor. É a 
transferência de calor pelo movimento ascendente de 
massas de gases ou de líquidos dentro de si próprios. 
INCÊNDIOS.

Conta de custódia - Convecção
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CDB - Convenção sobre Diversidade Biológica. Tratado 
da Organização das Nações Unidas e um dos mais 
importantes instrumentos internacionais relacionados 
ao meio ambiente. Abarca tudo o que se refere direta 
ou indiretamente à biodiversidade – funciona como 
uma espécie de arcabouço legal e político para 
diversas outras convenções e acordos ambientais mais 
específicos, como o Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança; o Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura; 
as Diretrizes de Bonn; as Diretrizes para o Turismo 
Sustentável e a Biodiversidade; os Princípios de Addis 
Abeba para a Utilização Sustentável da Biodiversidade; 
as Diretrizes para a Prevenção, Controle e Erradicação 
das Espécies Exóticas Invasoras; e os Princípios e 
Diretrizes da Abordagem Ecossistêmica para a Gestão 
da Biodiversidade. AMBIENTAL.

Convergência - Ver similaridade. DOCUMENTOS.

Convergência meridiana - Ângulo entre os meridianos 
da rede geográfica e os meridianos de uma quadrícula 
cartográfica. CARTOGRAFIA.

Coordenadas - Valores lineares ou angulares que 
indicam a posição ocupada por um ponto num sistema 
de referência qualquer. CARTOGRAFIA.

Coordenadas geodésicas ou elipsoidais - Sistema 
curvilíneo de referência baseado em linhas imaginárias 
sobre a superfície terrestre (meridianos e paralelos) que 
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definem a posição de objetos, fenômenos e acidentes 
geográficos sob a forma de latitude e longitude 
geodésicas. Este sistema de coordenadas considera a 
Terra não como uma esfera, mas uma elipse, de maneira 
a se obter um resultado mais ajustado às reais condições 
da superfície terrestre. AMBIENTAL.

Coordenadas geográficas - Sistema de coordenadas 
geocêntricas (latitude e longitude) baseado em linhas 
imaginárias sobre o globo terrestre, considerado como 
uma esfera perfeita. AMBIENTAL.

Coordenadas plano-retangulares - Sistema de 
coordenadas de um plano horizontal (sistema de projeção 
cartográfica), utilizado para descrever as posições de 
pontos de acordo com uma origem arbitrária. A origem é 
estabelecida por dois eixos que se cruzam em ângulos 
retos. A posição de um ponto é determinada pelas 
distâncias perpendiculares a esses eixos. Comumente 
chamadas de coordenadas planas. CARTOGRAFIA.

Corificação - Fenômeno cadavérico transformativo 
conservador geralmente encontrado em cadáveres que 
foram inumados em urnas metálicas hermeticamente 
fechadas, principalmente de zinco; o cadáver apresenta 
a pele de cor escurecida e aspecto de couro curtido 
MEDICINA.

Corpo estranho - Substância ou estrutura alheia ao 
tecido (ferida) ou orifício natural (boca, nariz, olho, 
ouvido, reto, vagina).  MEDICINA.

CDB - Corpo estranho
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Correção do solo - Conjunto de medidas, especialmente 
as técnicas agrícolas, que contribuem para sanear e/ou 
melhorar as características, físicas, químicas e biológicas 
do solo tornando-o apto para produção ou aumento sua 
produtividade. Este processo normalmente é feito através 
da adição de substâncias como calcário, fertilizantes, 
restos de culturas, dentre outros. AMBIENTAL.

Corredor ecológico - Região que une remanescentes de 
vegetação (protegida ou não) e possibilita o fluxo gênico 
(transferência de genes de uma população para outra) 
entre as espécies da fauna e flora e, consequentemente, a 
perpetuação das suas populações. Também tem a função 
de conservação dos recursos hídricos e do solo, além 
de contribuir para o equilíbrio do clima e da paisagem. 
Os corredores ecológicos podem unir unidades de 
conservação, reservas particulares do patrimônio nacional, 
reservas legais, áreas de preservação permanente ou 
quaisquer outras áreas naturais. AMBIENTAL.

Corretor de fios - Conhecido também como “troca-fios”, 
é utilizado na correção de padrões de fios diferentes 
entre duas juntas do tipo rosca, sendo empregado na 
rosca macho. EXPLOSIVOS.

Corretora - Indistintamente, abrange as corretoras de 
valores e corretoras de mercadorias. CONTABILIDADE.

Corretora de mercadorias - Sociedade habilitada a 
negociar ou registrar operações com valores mobiliários 
negociados em bolsa de mercadorias e futuros. 
CONTABILIDADE.
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Corretora de valores - É a instituição que intermedeia a 
compra e venda de títulos financeiros para seus clientes.  
Ela executa as ordens do investidor para comprar ou 
vender valores mobiliários por meio de seus operadores. 
Sua função mais conhecida é a atuação na Bolsa de 
Valores, haja vista que, no Brasil, o investidor não pode 
operar diretamente na bolsa. CONTABILIDADE.

Corta-a-frio - Ferramenta para cortar telas, correntes, 
cadeados e outras peças metálicas. INCÊNDIOS.

Corte raso - 1. Corte de árvores efetuado próximo ao 
solo. 2. tipo de manejo em que são derrubadas todas 
as árvores ou parte de um povoamento deixando a área 
livre da cobertura arbórea. AMBIENTAL.

Corte seletivo - Retirada de todos os indivíduos de 
um determinado DAP, estabelecido previamente. 
AMBIENTAL.

Costas ou retaguarda (cauda) - Parte do incêndio 
florestal que se situa em posição oposta à cabeça. 
Queima com pouca intensidade e pode se propagar 
contra o vento ou em declives. INCÊNDIOS.

Cota - Valor numérico que exprime a altitude 
ortométrica de um ponto sobre a superfície terrestre. 
CARTOGRAFIA.

Correção do solo - Cota
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Cota de curva de nível - Valor numérico que exprime a 
altitude ortométrica de curva de nível. CARTOGRAFIA.

Crédito para custeio - Importância disponibilizada por 
instituição financeira, pública ou privada, a um indivíduo, 
grupo de indivíduos, empresa ou instituição, para financiar 
atividades agrícolas de preparo e manutenção que 
normalmente são realizadas em um determinado período 
de forma repetitiva (safra) e que tem por objetivo implantar 
culturas anuais e/ou manter culturas perenes, tais como: 
preparo do solo, compra de fertilizantes,  sementes, 
rações, vacinas, animais para engorda, realizar tratos 
culturais e colheita. AVALIAÇÃO DE BENS.

Crédito para investimento - Importância disponibilizada 
por instituição financeira, pública ou privada, a um indivíduo, 
grupo de indivíduos, empresa ou instituição, para financiar 
atividades de duração mais longa. AVALIAÇÃO DE BENS.

Crescimento vegetativo - Diferença entre o número de 
nascimentos e de mortes de indivíduos de uma população 
em um determinado período. Quando este número for 
positivo indica que a população está crescendo, pois o 
número de nascimento é maior que o número de mortes, 
quando é zero a população está estagnada e quando é 
negativo, indica que a população está diminuindo pois o 
número de nascimento é menor que o número de mortes. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Criptografia - Escrita secreta. Consiste em transformar, por 
meio de uma chave, uma informação legível qualquer em algo 
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ininteligível. A informação original só pode ser recuperada 
por quem possuir a chave de acesso. INFORMÁTICA.

Cristal - Corpo uniforme com uma estrutura ordenada, 
isto é, uma ordem estrita dos menores componentes 
(os átomos, íons ou moléculas) num retículo geométrico 
cristalino. As estruturas variadas dos retículos são as 
causas das propriedades físicas variadas dos cristais e, 
portanto, também dos minerais e gemas. AMBIENTAL.

Cristalografia - Ciência que estuda a disposição 
estrutural dos átomos, íons e moléculas em sólidos, 
sob a forma de cristais. AMBIENTAL.

CRLV - Certificado de Registro e de Licenciamento de 
Veículo. VEÍCULOS.

Cromatografia - Técnica de separação de substâncias 
baseada nas diferentes interações destas com um 
suporte (fase fixa), quando arrastadas por um líquido 
ou gás (fase móvel). QUÍMICA.

Cronotanatognose - Diagnóstico da evolução 
cronológica do corpo após a morte do indivíduo, conforme 
os fenômenos cadavéricos vão se instalando. MEDICINA.

Croqui - Esboço de representação elaborado 
expeditamente, representando total ou parcialmente 
determinado levantamento. ENGENHARIA.

Cota de curva de nível - Croqui
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CRV - Certificado de Registro de Veículo. VEÍCULOS.

CUB - Custo Unitário Básico. Custo referencial do metro 
quadrado de construção, de acordo com cada tipologia, 
calculado mensalmente pelos SINDUSCON de todas as 
unidades da federação. AVALIAÇÃO DE BENS.

Cubagem - Quantificação do volume do material 
examinado.  AMBIENTAL.

Cubagem de jazida - Conjunto de métodos utilizados 
para estabelecer parâmetros como teor, espessura da 
camada de minério, tamanho da área ocupada pelo 
depósito, densidade e determinação de volume e teor. 
AMBIENTAL.

Cunhagem - Processo utilizado na fabricação de moedas 
metálicas, no qual a imagem é transferida a um disco 
metálico por pressão e calor. DOCUMENTOS.

Curva de nível - Linha que, nas cartas topográficas, liga 
pontos de uma mesma cota, ou seja, a distância vertical de 
um ponto do terreno a um plano horizontal de referência. 
Destina-se a retratar a forma do relevo. CARTOGRAFIA.

Curva mestra - Curva de nível representada em uma carta 
ou mapa por uma linha mais grossa, a fim de salientá-
la das curvas intermediárias. Dependendo do intervalo, 
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as curvas mestras são representadas entre cada grupo 
de quatro ou cinco curvas intermediárias, com as suas 
respectivas cotas, cuja finalidade é de facilitar a leitura 
de altitudes. CARTOGRAFIA.

Custo ambiental - Conjunto de bens ambientais a serem 
perdidos em consequência de um empreendimento. 
AMBIENTAL.

Custo de reprodução - Custo necessário para reproduzir 
um bem, em determinada data e local, sem considerar 
eventual depreciação. AVALIAÇÃO DE BENS.

Custo de reprodução adotado - Custo de reprodução 
onde são levadas em consideração as condições 
contratuais, tais como desconto oferecido, e ajustes 
técnico-periciais adotados. AVALIAÇÃO DE BENS.

CRV - Custo de reprodução adotado
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D
D+2 - A terminologia “D+n” é usada em finanças para 
indicar em quantos dias um capital estará disponível para 
uso. O “n” indica em quantos dias úteis o recurso estará 
disponível. Assim, D+2 quer dizer que o valor estará 
disponível em dois dias úteis após a data de solicitação. 
CONTABILIDADE.

DAB - Diâmetro à Altura da Base. Medida usada para 
avaliar o tamanho de uma árvore, ou seja, é o diâmetro do 
tronco medido à altura da base, isto é, junto à superfície 
do solo. AMBIENTAL.

Dactilotipo - Matriz que produz o caractere datilografado. 
DOCUMENTOS.

Dado de mercado - Conjunto de informações coletadas 
no mercado relacionadas a um determinado bem. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Dados Ante-Mortem - Informações relativas aos 
desaparecidos obtidas em vida, tais como dados 
biométricos, genéticos e outras informações de cunho 
pessoal, tais como presença de cicatrizes ou tatuagens, 
que possam vir a auxiliar no processo de identificação. DVI.
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Dados fixos - São aqueles que não variam a cada 
exemplar emitido de um determinado tipo de documento. 
São considerados dados fixos os títulos dos campos e 
os cabeçalhos, entre outros. DOCUMENTOS.

Dados post-mortem - Informações relativas à vítima 
obtidas após exame biométrico, genético e odontológico, 
que possam vir a auxiliar no processo de identificação. 
DVI.

Dados variáveis - Informações que normalmente 
variam a cada unidade emitida de um determinado tipo 
de documento. Por exemplo, são dados variáveis em um 
cheque os números do cheque e da conta, os dados do 
correntista, etc. DOCUMENTOS.

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 
É uma representação gráfica simplificada da NF-e, 
impressa em papel comum e em uma única via e que deve 
acompanhar todo o trânsito da mercadoria. Apresenta, 
em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e 
na Internet e um código de barras bidimensional que 
facilita a captura e a confirmação de informações da 
NF-e pelas unidades fiscais. Importante ressaltar que 
o DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma 
nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar 
para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso 
da NF-e, que permite ao detentor desse documento 
confirmar a efetiva existência da NF-e através do 
Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet. 
CONTABILIDADE.
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Dano - Prejuízo causado a outrem pela ocorrência 
de vícios, defeitos, sinistros e delitos, entre outros. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

DAP - Diâmetro à Altura do Peito. Parâmetro utilizado 
na cubagem de árvores e povoamentos, que consiste no 
diâmetro do tronco medido a 1,30m do solo. AMBIENTAL.

Dark Web ou Darknet: Parte da Deep Web só acessível 
por meio de algum mecanismo diferenciado, como um 
código de autenticação, protocolo de comunicação ou 
software especial. INFORMÁTICA.

Data carving - Técnica de recuperação de arquivos 
apagados através da busca por assinaturas de arquivo 
conhecidas. INFORMÁTICA.

Data de referência técnica do SINAPI - Data em que 
a composição de serviços foi utilizada para a obra ou 
serviço em questão. AVALIAÇÃO DE BENS.

Datum - Sistema Geodésico de Referência (SGR), que 
é definido a partir de um conjunto de pontos geodésicos 
implantados na superfície terrestre, delimitada pelas 
fronteiras do país, constituindo-se no referencial 
único para determinação de coordenadas horizontais 
e verticais. Um SGR clássico é caracterizado pela 
separação em um SGR Horizontal (Datum Horizontal) e 
um SGR Vertical (Datum Vertical). CARTOGRAFIA.

Dados fixos - Datum
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Datum horizontal - Sistema Geodésico de Referência 
(SGR) Horizontal, que é definido como um conjunto de 
parâmetros que determinam a forma e a posição de um 
elipsóide de referência (forma geométrica tridimensional 
que mais se aproxima da forma da Terra) no espaço. 
Os parâmetros definidores da posição do elipsóide 
no espaço estão vinculados a um ponto na superfície 
terrestre denominado ponto origem. No Brasil, o SGR 
Horizontal adotado é o SAD – 69, cujo elipsóide utilizado 
é o UGGI 1967. CARTOGRAFIA.

Datum vertical - Sistema Geodésico de Referência (SGR) 
Vertical, que é definido como um referencial preciso para 
a elevação ou posição vertical de pontos posicionados 
no espaço em termos de distância vertical acima ou 
abaixo de uma superfície de referência. A superfície de 
referência vertical comumente adotada é o nível médio 
dos mares (geóide). No Brasil, o SGR Vertical adotado 
está baseado no marégrafo localizado em Imbituba-SC, 
estando, portanto, todas as Referências de Nível (RRNN) 
que compõem a materialização do referencial amarradas 
àquele Datum. CARTOGRAFIA.

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio. Quantidade 
de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica 
por ação de bactérias aeróbias. Indica a quantidade de 
oxigênio que seria necessário fornecer às bactérias 
aeróbias, para que consumissem a matéria orgânica 
presente em um líquido (água ou esgoto). A DBO é 
determinada em laboratório, observando-se o oxigênio 
consumido em amostras do líquido, durante 5 dias, à 
temperatura de 20°C. AMBIENTAL.
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DCO - Device Configuration Overlay. Área escondida em 
alguns discos rígidos geralmente não acessível pela BIOS, 
sistema operacional ou pelo usuário. INFORMÁTICA.

DCPMF - Declaração da Contribuição Provisória sobre 
a Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira. Declaração 
apresentada à RFB, trimestralmente, pelas instituições 
e pessoas referidas no art. 5º da Lei nº 9.311, de 24 
de outubro de 1996, responsáveis pela retenção e pelo 
recolhimento da CPMF, contendo informações relativas 
ao valor global, em cada mês, das operações sujeitas 
à retenção da contribuição, dentre outras informações, 
até o ano de 2007. CONTABILIDADE.

Debuxo - Desenho preliminar feito para ser posteriormente 
recoberto, utilizado em falsificação por decalque. É um 
vestígio de artifício preparatório. DOCUMENTOS.

Datum horizontal - Debuxo
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Decalque gráfico - Processo de simulação em que as 
características pictóricas do grafismo a ser copiado são 
transferidas de um modelo traçando-se cuidadosamente 
as linhas do original. DOCUMENTOS.

Decapitação - Separação traumática da cabeça do 
corpo. MEDICINA.

Decepa - Corte severo realizado em uma árvore, 
normalmente utilizada para estimular a formação de 
brotos na parte superior do tronco. AMBIENTAL.

Declinação magnética - Ângulo, num determinado 
local e num determinado momento, entre as direções do 
Norte geográfico e do Norte magnético. CARTOGRAFIA.

DECRED - Declaração de Operações com Cartão de 
Crédito. Documento de apresentação obrigatória exigida 
pela Receita Federal às administradoras de cartão de 
crédito, no qual serão informadas as operações efetuadas 
com cartão de crédito, compreendendo a identificação 
dos usuários de seus serviços e os montantes globais 
mensalmente movimentados. CONTABILIDADE.

Deep Web - Conteúdo presente na Internet (sítios, 
imagens, arquivos, etc.) que não se encontra indexado 
por meio de ferramentas de busca comuns (como o 
Google, Yahoo ou Bing). INFORMÁTICA.
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Defeito - Anomalia que pode causar danos efetivos 
ou representar ameaça potencial à saúde ou à 
segurança do usuário, decorrente de falhas do projeto 
ou execução de um produto ou serviço, ou ainda, de 
informação incorreta ou inadequada de sua utilização 
ou manutenção. AVALIAÇÃO DE BENS.

Defensivo agrícola - Substância de origem biológica, química 
ou física, que tem a função de proteger um plantio do ataque 
de qualquer tipo de vida animal ou vegetal ou de outro agente 
nocivo às plantas e/ou seus produtos. AMBIENTAL.

Defeso - Época do ano em que é proibida a caça ou a 
pesca de animais. AMBIENTAL.

Déficit hídrico - 1. Quantidade de água que falta para 
satisfazer as necessidades de uma população vegetal. 
2. diferença para menos entre as necessidades de 
água de uma população vegetal e a quantidade que lhe 
é oferecida. AMBIENTAL.

Degola - Ferida transversal na região posterior 
do pescoço, produzida comumente por ação 
cortocontundente e etiologia geralmente relacionada a 
homicídio. MEDICINA.

Delaminação - Processo de abertura e separação 
cuidadosa, em camadas, de um substrato ou documento, 
com o auxílio de um estilete ou instrumento similar. 
DOCUMENTOS.

Decalque gráfico - Delaminação
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Delta - Região triangular delimitada pelos três sistemas 
de linhas (basilar, marginal e nuclear) presentes no 
datilograma. Localiza-se na região de convergência das 
linhas diretrizes. BIOMETRIA FORENSE.

Demarcação - É a operação que consiste em demarcar, 
de marcos, de azimute e distância entre eles e entre 
outros pontos, o contorno que separa uma propriedade 
de suas confinantes. CARTOGRAFIA.

Demonstrativo anual de proventos em dinheiro - 
Demonstrativo emitido pela Companhia Brasileira de 
Liquidação e Custódia (CBLC), a pedido do agente de 
custódia do investidor, dos recebimentos referentes a 
dividendos ou juros sobre capital próprio. CONTABILIDADE.

Demonstrativo de ajuste da evolução patrimonial 
- Quadro que consolida as informações patrimoniais, 
após os ajustes realizados no patrimônio declarado, pelo 
Perito Criminal. CONTABILIDADE.
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Demonstrativo de ajuste da movimentação financeira 
- Quadro elaborado por Perito Criminal, que apresenta 
os ajustes realizados na movimentação financeira do 
investigado ou réu, para efeito de exame comparativo.
CONTABILIDADE.

Demonstrativo de ajuste da renda declarada Quadro 
elaborado por Perito Criminal, contendo os ajustes 
realizados na renda declarada, para efeitos de exames 
comparativos. CONTABILIDADE.

Derme - Camada conjuntiva que suporta e alimenta a 
epiderme, situada entre esta, à superfície, e a hipoderme, 
em profundidade. Epiderme, derme e hipoderme 
equivalem, no conjunto, à pele. MEDICINA.

Derriça - Utilizada na colheita de vários grãos e frutos 
que consiste em processos mecânicos de derrubar os 
grãos ou frutos no chão e posteriormente apanhá-los 
e transportá-los para outro local para efetuar algum 
processamento. AMBIENTAL.

Desabamento - Queda ou desmoronamento de estrutura 
sólida. EXPLOSIVOS.

Desastre aberto - Grande evento catastrófico resultando 
em mortes de um número desconhecido de indivíduos 
dos quais não estão disponíveis informações prévias ou 
dados descritivos. DVI.

Delta - Desastre aberto
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Desastre em massa - Ocorrência súbita de um evento 
calamitoso, normalmente instantâneo e violento, 
resultando em dano material significativo, deslocamento 
considerável de pessoas, um número grande de vítimas 
e perturbação significativa da sociedade, ou uma 
combinação destas situações (definição, adotada pela 
46ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, 
Estocolmo, Suécia, setembro de 1994). DVI.

Desastre fechado - Grande evento catastrófico 
resultando na morte de indivíduos pertencentes a um 
grupo fixo, identificável (por exemplo, acidente aéreo 
com lista de passageiros). DVI.

Desbaste - Corte parcial feito em povoamentos jovens 
ou imaturos com o objetivo de estimular o crescimento 
das árvores remanescente e aumentar a produção de 
madeira utilizável. AMBIENTAL.

Desbrota - Poda, normalmente feita de forma manual, 
na qual se retiram os brotos inúteis e os laterais em 
excesso, deixando apenas os 100 melhores e mais bem 
distribuídos, permitindo assim, melhor conduzir seu 
crescimento e não sobrecarregar a planta. AMBIENTAL.

Desdobramento de ações - Aumento da quantidade de 
ações representativas do capital sem implicar qualquer 
mudança na participação patrimonial dos acionistas 
ou no valor de mercado agregado na ocasião do 
desdobramento. CONTABILIDADE.
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Desenho digital - Figura formada pelas cristas papilares 
da falange distal. É o desenho natural existente na pele 
humana, de formato tridimensional, que serve de matriz para 
formação da impressão digital. BIOMETRIA FORENSE.

Desenvolvimento agrário - Modelo de desenvolvimento 
não excludente, que busca integrar o rural e o urbano 
tendo a agricultura familiar como elemento estratégico na 
promoção do desenvolvimento nacional por intermédio 
da geração de postos de trabalho e renda através de 
atividades agrícolas e não-agrícolas. AMBIENTAL.

Desenvolvimento lateral - Corresponde à extensão dos 
traços horizontais dentro e entre as letras que compõem 
o vocábulo. DOCUMENTOS.

Desenvolvimento rural sustentável - Implantação 
de programas que promovam o acesso à terra, o 
fortalecimento da agricultura familiar e a diversificação 
das economias rurais através da utilização de políticas 
públicas que estimulem a diversificação das atividades 
econômicas locais, a participação local no Zoneamento 
Ecológico Econômico, a valorização e preservação da 
biodiversidade e dos recursos ambientais e a redução 
das desigualdades sociais, através de melhor distribuição 
de renda e do tratamento adequado quanto ao gênero, 
etnia e idade. AMBIENTAL.

Desenvolvimento sustentável - Modelo de 
desenvolvimento que leva em consideração, além 
dos fatores econômicos, aqueles de caráter social e 

Desastre em massa - Desenvolvimento sustentável
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ecológico, assim como inconvenientes capacidade de 
suporte do meio ambiente, a curto, médio e longo prazos. 
O desenvolvimento sustentável tem como objetivo 
satisfazer as necessidades econômicas do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
atenderem às suas próprias. AMBIENTAL.

Desertificação - Processo de degradação pelo qual passa 
um ecossistema natural ou uma área potencialmente 
agrícola, tornando-os com características semelhantes 
às encontradas em desertos. Normalmente este processo 
é resultado do uso intensivo, incorreto ou mal planejado 
do solo. AMBIENTAL.

Desflorestamento - Similar ao desmatamento, 
entretanto, restrito a locais cobertos por fitofisionomias 
florestais, que estão relacionadas às espécies (florística) 
e à estrutura (diâmetro e altura) do povoamento vegetal. 
AMBIENTAL.

Deslizamento - Deslocamento de uma porção de terra.
AMBIENTAL.

Desmatamento - Remoção indiscriminada da cobertura 
vegetal natural de uma região para fins de aproveitamento 
do material nela contido e/ou usos alternativos da terra 
como agricultura, pecuária, urbanização, construção de 
estradas, mineração, etc. AMBIENTAL.
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Desvio da Vertical - Ângulo entre a vertical do lugar e a 
normal ao elipsóide de referência. CARTOGRAFIA.

DIMOF - Declaração de Informações sobre 
Movimentação Financeira. Declaração apresentada 
à RFB, semestralmente, por bancos de qualquer 
espécie, cooperativas de crédito e associações de 
poupança e empréstimo, e instituições autorizadas a 
realizar operações no mercado de câmbio, contendo 
informações sobre operações financeiras efetuadas 
pelos usuários de seus serviços a partir do ano de 2008, 
em substituição à DCPMF. CONTABILIDADE.

Dinamismo gráfico - Conjugação da velocidade e da 
pressão da escrita, conferindo uma característica de 
maior ou menor aceleração e variação dos movimentos 
geradores dos lançamentos gráficos, refletindo a 
habilidade gráfica da pessoa. DOCUMENTOS.

Desertificação - Dinamismo gráfico
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Direito de subscrição - Os direitos de subscrição no 
Brasil, regidos pela Lei nº 6.404/76 em seu Capítulo VI, 
são títulos nominativos negociáveis, emitidos por uma 
sociedade anônima, de capital autorizado, que conferem ao 
seu proprietário, nas condições constantes no certificado, 
o direito de subscrever ações do capital social da empresa 
emissora. Os acionistas da empresa têm preferência na 
compra dessas novas ações emitidas pela companhia, 
na proporção que lhe couber, pelo preço e no prazo 
preestabelecidos pela empresa. Essa preferência detida 
pelos acionistas é chamada de Direito de Subscrição. O 
Direito de Subscrição é um ativo negociado no pregão da 
BOVESPA, no decorrer do prazo preestabelecido para o 
exercício do Direito de Subscrição. Transcorrido o prazo, 
o ativo deixa de existir. CONTABILIDADE.

DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na 
Fonte. Espécie de obrigação tributária acessória a ser 
entregue anualmente à RFB. Estão incumbidas de fazê-
la todas as pessoas físicas e jurídicas que pagaram ou 
creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido 
retenção de imposto de renda retido na fonte (IRRF), nos 
termos da legislação tributária. CONTABILIDADE.

DIRPF - Declaração de Ajuste Anual de Imposto de 
Renda da Pessoa Física. Informação fiscal prestada por 
pessoa física à RFB, onde são declarados os rendimentos 
(tributáveis, isentos e não-tributáveis e de tributação 
exclusiva na fonte), fontes pagadoras, pagamentos e 
doações, relação de dependentes fiscais, relação de 
bens, direitos, dívidas e ônus relativos a um determinado 
exercício fiscal. CONTABILIDADE.
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Disco rígido - Mídia de armazenamento computacional 
bastante comum, encontrada como componente de 
quase todos os computadores. INFORMÁTICA.

Disfarce - Alteração voluntária da escrita realizada 
na tentativa de ocultar os hábitos gráficos normais 
que possibilitariam identificá-la. Dissimulação gráfica. 
DOCUMENTOS.

Dispositivo antiescâner - Dispositivo que dificulta o 
escaneamento do documento. DOCUMENTOS.

Dispositivo anti-stokes - Dispositivo de segurança 
impresso com uma tinta especial, que ao ser irradiado 
em comprimentos de onda específicos na região do 
infravermelho, emite fluorescência na faixa do visível. 
DOCUMENTOS.

DOV - Dispositivo opticamente variável. Dispositivo de 
segurança formado por imagens bi ou tridimensionais 
que reproduzem figuras ou caracteres, e cuja variação 
óptica é visível por diferença de incidência de luz, de 
ângulo de visão ou com a utilização de filtros especiais. 
São exemplos de DOV os hologramas e as impressões 
com tintas de variação óptica. DOCUMENTOS.

Dissecção - Ação de isolar ou separar sistematicamente, 
por meio de instrumental cirúrgico apropriado, os 
elementos constituintes de um corpo organizado, tendo 

Direito de subscrição - Dissecção
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por finalidade o seu estudo (nas necropsias) ou o 
tratamento cirúrgico (nas cirurgias). MEDICINA.

Dissimilaridades - Diferenças entre escritas. 
Divergências. DOCUMENTOS.

Distância de percepção / reação - Distância percorrida 
pelo veículo a partir da percepção do evento e a 
materialização da reação, ou seja, é a distância entre 
o ponto de percepção e o ponto de reação. VEÍCULOS.

Diurese - Produção normal de urina pelos rins. MEDICINA.

Divergências - Ver dissimilaridades. DOCUMENTOS.

Dividendos - Correspondem à distribuição de lucro aos 
sócios, de acordo com os critérios definidos no contrato 
social ou estatuto social da empresa, e/ou deliberação 
dos sócios. CONTABILIDADE.

Divisa - É o limite da propriedade que a separa da 
propriedade contígua, cuja definição será de acordo com 
a posição do observador, a qual deve ser obrigatoriamente 
explicitada. AMBIENTAL.

Divisão de dados ante-mortem - Unidade responsável 
pela busca e coleta de todas as informações dos 
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desaparecidos que possam servir para o confronto 
visando à identificação das vítimas de desastre. DVI.

Divisão de dados post-mortem - Responsável pela 
coleta dos vestígios vinculados às vítimas do desastre. 
DVI.

Divisão de identificação - Responsável pela 
coordenação e realização dos confrontos entre os dados 
ante-mortem e post-mortem, respectivamente coletados 
pelas Divisões de Dados AM e PM. DVI.

DNA - Ácido Desoxirribonucléico. Macromolécula que 
contém as informações genéticas de cada indivíduo. 
LOCAL DE CRIME.

DNA mitocondrial - DNA presente no interior das 
mitocôndrias de herança exclusiva materna. Todos 
os membros da mesma linhagem materna possuem o 
mesmo tipo de DNA mitocondrial. GENÉTICA.

DNA nuclear - DNA presente no núcleo das células. De 
herança bi parental, é único para cada indivíduo, com 
exceção de gêmeos idênticos. GENÉTICA.

DNS - Domain Name System. Serviço que mapeia 
endereços IP em nomes, chamados de domínios. 
INFORMÁTICA.

Dissimilaridades - DNS
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Docimásias - Provas de vida extrauterina. MEDICINA.

Documentação suporte - Documentos que lastreiam as 
operações financeiras, patrimoniais ou fiscais objeto da 
análise pericial. São aqueles que comprovam os fatos 
que originam lançamentos na escrituração da entidade 
e compreende todos os documentos, livros, papéis, 
registros e outras peças, de origem interna ou externa, que 
apoiam ou componham a escrituração. Exemplo: guias de 
depósitos e de saques, cheques, contratos de compra e 
venda, contratos de prestação de serviços, notas fiscais, 
documentos de registros públicos, escrituras, processos 
licitatórios, notas de empenho, etc. CONTABILIDADE.

Documento falsificado - Todo aquele que se apresenta de 
alguma forma alterado, em seu substrato ou por acréscimo, 
alteração ou supressão de dados. DOCUMENTOS.

Documento falso - Todo aquele que possui o espelho 
falso; imitação do autêntico. Documento contrafeito. 
DOCUMENTOS.

Documento questionado - Todo aquele sobre o qual 
haja dúvida quanto à sua autenticidade ou autoria. Peça 
impugnada, peça incriminada, peça questionada, peça 
suspeita. DOCUMENTOS.

Documentos de segurança - São documentos que 
apresentam algum valor (monetário ou legal) e que 
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despertam, por isso, a possibilidade de uma ação 
fraudulenta, como por exemplo, cédulas (dinheiro), 
documentos de identidade (RG, CNH, passaporte) 
e certificados de propriedade. Tais documentos são 
especiais e incorporam elementos específicos para 
dificultar falsificações e alterações, tendo produção 
e distribuição controladas e nível de segurança 
determinado pela quantidade, qualidade e adequabilidade 
dos elementos incorporados. Essas características 
possibilitam a verificação da autenticidade desse tipo 
de documento. DOCUMENTOS.

Documentos fiscais falsos / inidôneos - São aqueles 
que não têm validade perante o fisco competente: a) 
confeccionados sem autorização de impressão de 
documentos fiscais, não obstante a existência legal 
do estabelecimento; b) de contribuinte inscrito, porém 
sem estabelecimento; c) de contribuinte que tenha 
encerrado irregularmente sua atividade; d) apropriados 
irregularmente, extraviados ou desaparecidos; e) 
emitidos após a data-limite para utilização; f) que 
consignem destinatário fictício; g) sem datas de 
emissão e de saída, com datas de emissão e de saída 
rasuradas ou cujas datas de emissão ou de saída sejam 
posteriores à da ação fiscal; ou h) que não se refiram 
a uma efetiva saída de mercadoria ou prestação de 
serviço. CONTABILIDADE.

DOF - Documento de Origem Florestal. Documento 
necessário para comercialização, armazenamento 
e transporte de produtos florestais de origem nativa 
contendo informações como: a discriminação do produto 
florestal transportado, quantidade, tipo, origem, destino 

Docimásias - DOF
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e valor, discriminação do veículo transportador, entre 
outras informações que permitam a rastreabilidade 
da matéria-prima florestal explorada. Substituiu a 
Autorização para Transporte de Produtos Florestais 
(ATPF). AMBIENTAL.

DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias. 
Documento no qual os serventuários da justiça, 
responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de 
Imóveis e de Títulos e Documentos estão obrigados 
a informar a RFB acerca dos documentos lavrados, 
anotados, matriculados, registrados e averbados 
em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou 
alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou 
jurídica, independentemente de seu valor. O valor da 
operação imobiliária será o informado pelas partes 
ou, em sua ausência, o valor que serviu de base para 
o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) ou do Imposto sobre Transmissão "Causa 
Mortis" e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCD). 
CONTABILIDADE.

Domínio - 1. Direito real que submete a propriedade, 
de maneira legal, absoluta e exclusiva, ao poder e 
vontade de alguém; é a propriedade plena. AMBIENTAL. 
2. Conjunto de computadores conectados em rede, que 
compartilham a mesma base de usuários e diretivas de 
segurança. INFORMÁTICA.

Dongle - Dispositivo externo que ao ser conectado a um 
computador autoriza o uso de um determinado programa, 
garantindo que apenas cópias legais possam ser 



117Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

executadas. Fisicamente se assemelha a um pendrive.
INFORMÁTICA.

Dose absorvida – D - Grandeza dosimétrica fundamental 
expressa pela razão entre a quantidade de energia 
depositada pela radiação e a massa de um determinado 
material. RADIAÇÃO.

Dossel florestal - Cobertura contínua formada pelas 
copas das árvores, que numa floresta, chegam a tocar-se 
formando o que se chama de extrato superior. AMBIENTAL.

Dossiê integrado - Relatório que agrega um conjunto 
de declarações contendo dados cadastrais, fiscais 
e financeiros, coletados e organizados pela RFB, ou 
simplesmente disponibilizados a ela por força de lei 
ou convênio, concernentes à movimentação bancária, 
patrimonial, financeira e econômica, no Brasil e no 
exterior, de determinado contribuinte. CONTABILIDADE.

Drenagem efêmera - Drenagem com escoamento de 
água por ocasião de chuvas, ficando seca o resto do 
tempo. AMBIENTAL.

Drenagem intermitente - Drenagem que se dá de 
forma contínua durante toda a estação chuvosa e 
se finda logo após o término das chuvas, quando se 
esgotam as recargas do lençol freático promovidas pelas 
precipitações pluviométricas. AMBIENTAL.

DOI - Drenagem intermitente
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Drenagem perene - Drenagem com escoamento de 
água durante todo o tempo. AMBIENTAL.

Drenagem superficial - Sistemas de córregos, riachos, 
rios, incluindo lagos e lagoas dispostos neste fluxo, e 
que recolhem e retiram as águas da bacia hidrográfica a 
montante. Podem ser canais abertos artificialmente em 
solos com lençol freático superficial com o objetivo de 
remover-lhes o excesso de água, para cultivo ou usos 
alternativos do terreno. AMBIENTAL.

Drive Free Space - Área do disco disponível para 
gravação de dados, mas que pode conter arquivos 
excluídos; em sistemas operacionais modernos, o 
processo normal de exclusão de arquivos ou formatação 
do disco rígido não elimina os arquivos imediatamente 
e permite sua localização integral ou fragmentada nesta 
área. INFORMÁTICA.

Drone - nome popular e coloquial do RPA. Subcategoria 
de VANT. LOCAL DE CRIME.

Dump de memória - Cópia dos dados armazenados na 
memória volátil do equipamento. INFORMÁTICA.

Dumping - Venda de um produto em outro país, por 
preço menor do que o praticado no mercado interno, 
visando a obter vantagem na concorrência sobre outros 
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fornecedores estrangeiros e, talvez, evitar o nascimento 
de uma indústria doméstica concorrente. O dumping 
ocorre em virtude do excesso do produto no país de 
origem e muitos casos a venda e realizada com prejuízo 
para a eliminação da concorrência. AVALIAÇÃO DE 
BENS.

Dunas - Formações de areia depositadas ou movidas 
pela força dos ventos e algumas vezes apresentam 
vegetação. AMBIENTAL.

Duplicação - Ver Espelhamento. INFORMÁTICA.

DVI - Disaster Victim Identification. Termo 
internacionalmente consagrado para Identificação de 
Vítimas de Desastres. DVI.

Drenagem perene - DVI
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E 
Ecologia - Ciência que estuda a relação dos seres 
vivos entre si e com o ambiente físico. Palavra originado 
do grego: oikos = casa, moradia + logos = estudo. 
AMBIENTAL.

Ecossistema - Conjunto integrado de fatores físicos, 
químicos e bióticos, que caracterizam um determinado 
lugar, estendendo-se por um espaço de dimensões 
variáveis. Também pode ser uma unidade ecológica 
constituída pela reunião do meio abiótico (componentes 
não-vivos) com a comunidade, no qual ocorre intercâmbio 
de matéria e energia. AMBIENTAL.

Edema traumático - Acúmulo de plasma (parte líquida 
do sangue) no espaço intersticial dos tecidos vivos a 
partir da saída do mesmo dos vasos sanguíneos devido 
alteração na permeabilidade deles em decorrência 
da resposta fisiopatológica normal ao traumatismo 
(vasodilatação). MEDICINA.

Edificação - Edifício, construção. Produto constituído 
pelo conjunto de elementos definidos e integrados em 
conformidade com os princípios e técnicas da Engenharia 
e da Arquitetura, para, ao integrar a urbanização, 
desempenhar funções ambientais em níveis adequados. 
ENGENHARIA.
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EDS - Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. 
Espectrometria por dispersão de energia de raios X. 
Utiliza um detector para análise química microlocalizada 
qualitativa e semiquantitativa. Trata-se de técnica utilizada 
para a análise elementar ou caracterização química de 
uma amostra, que se baseia na interação de uma fonte 
de excitação de raios-X e uma amostra. A capacidade de 
caracterização é devida, em grande parte, ao princípio 
fundamental de que cada elemento tem uma estrutura 
atômica única, permitindo conjunto único de picos em 
seu espectro de emissão de raios-X. Para estimular a 
emissão de raios X característicos de um espécime, um 
feixe de alta energia de partículas carregadas, tais como 
elétrons ou prótons, ou um feixe de raios-X, é focalizado 
na amostra estudada. BALÍSTICA.

Efeito escala - Redução ou incremento a ser aplicado 
sobre os preços de referência, em decorrência do porte da 
obra (quantitativo dos serviços). AVALIAÇÃO DE BENS.

Efeito estufa - Fenômeno natural de aquecimento da 
superfície terrestre formado por gazes que permitem a 
penetração da luz do sol na sua superfície, mas bloqueia 
a irradiação do calor impedindo seu retorno ao espaço, 
aumentando desta forma a temperatura da terra. 
AMBIENTAL.

Efeito íris - Resultado visual da interseção de duas 
ou mais cores no processo de impressão, por meio da 
utilização de uma única chapa, gerando uma variação 
contínua de matizes cromáticas. DOCUMENTOS.
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Efluente - Qualquer líquido que flui de um sistema 
de coleta, de tratamento ou de disposição final sejam 
ele de procedência doméstica, agrícola ou industrial. 
AMBIENTAL.

Elemento de segurança - Dispositivo de qualquer 
natureza que é adicionado, incorporado ou impresso em 
documento de segurança para dificultar sua contrafação 
ou alteração. DOCUMENTOS.

Elemento fluorescente - Qualquer elemento, impresso 
ou não, que apresente efeito de fluorescência. Podem 
ser fios, fibras ou confetes fluorescentes, fluorescência 
latente, etc. DOCUMENTOS.

Eletrocussão - Ação sistêmica e letal, provocada pela 
passagem de corrente elétrica artificial pelo corpo; execução 
de pena de morte em cadeira elétrica. MEDICINA.

Eletroferograma - Representação gráfica de perfis 
genéticos ou de um conjunto de alelos. Registro gráfico 
do sinal do detector em função do tempo decorrido a partir 
da injeção da amostra, permite identificar e quantificar 
os componentes da mistura. LOCAL DE CRIME.

Elétrons retro-espalhados - Elétrons gerados na coluna 
de elétrons que fornecem informações sobre a variação 
da composição química da amostra. BALÍSTICA.

EDS - Elétrons retro-espalhados
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Elétrons secundários - Elétrons gerados na coluna de 
elétrons que fornecem informações sobre a superfície da 
amostra e da sua morfologia. BALÍSTICA.

Eletroplessão - Lesão ou morte, geralmente de caráter 
acidental, produzida por corrente elétrica artificial. MEDICINA.

Elipsoide de deferência - Figura matemática 
selecionada para ser muito próxima do geoide na forma 
e no tamanho, utilizada como superfície terrestre de 
referência nos cálculos dos levantamentos geodésicos. 
CARTOGRAFIA.

Embalagem - Conjunto de invólucros usados para 
acondicionar determinada substância ou material. QUÍMICA.

Embalagem primária - Aquela que está em contato 
direto com o produto. QUÍMICA.

Embalagem secundária - Designada para conter uma 
ou mais embalagens primárias, podendo não ser indicada 
para o transporte. QUÍMICA.

Embalagem terciária - Agrupa diversas embalagens 
secundárias para o transporte. QUÍMICA

Embebição hemoglobínica - Ocorre com o processo de 
decomposição dos vasos sanguíneos e das hemácias, 
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tendo como consequência a liberação de hemoglobina, 
que se espalha pelos tecidos adjacentes, corando-os 
com uma cor avermelhada. Em cadáveres em avançado 
estado de putrefação, este fenômeno pode induzir a 
confusão com as infiltrações hemorrágicas. O processo 
de embebição pode ocorrer ainda por outros elementos 
que possuem cor própria, como é o caso da bilirrubina 
presente na bile. MEDICINA.

Emenda - Acréscimo de traços que alteram o teor 
do documento, emprestando-lhe outra significação. 
DOCUMENTOS.

Empalamento - Forma especial de encravamento que se 
caracteriza pela penetração de um objeto de grande eixo 
longitudinal no ânus; mais modernamente, por extensão, 
a palavra tem sido utilizada para se referir à introdução 
de corpos estranhos por outros orifícios naturais do 
corpo humano. MEDICINA.

Empreendimento - Conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou exploração 
econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento, 
prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária 
(ex.: hotel, “shopping center”, parques temáticos), 
industrial ou rural. AVALIAÇÃO DE BENS.

Empreitada - Contrato bilateral, oneroso, em que o 
empreiteiro se obriga, dentro de prazo estabelecido, a 
executar para outrem determinada obra, contribuindo, 
ou não, com os materiais necessários, mediante o 

Elétrons secundários - Empreitada
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pagamento de preço fixo pré-ajustado, ou reajustável 
por índices estabelecidos. AVALIAÇÃO DE BENS.

Empreiteiro - Aquele que se encarrega de executar uma 
obra por empreitada. AVALIAÇÃO DE BENS.

Empresa - Organização por meio da qual se canalizam 
recursos para produzir ou oferecer bens e serviços, com 
vista, em geral, à obtenção de lucros, podendo no seu 
patrimônio conter cotas/partes de outras empresas ou 
empreendimentos. AVALIAÇÃO DE BENS.

Encéfalo - Termo anatômico que engloba os hemisférios 
cerebrais, o tálamo, o hipotálamo, o cerebelo, e o tronco 
encefálico (Mesencéfalo, Ponte e Bulbo). MEDICINA.

Encharcamento - Acúmulo de água na superfície do 
solo devido à dificuldade de infiltração. AMBIENTAL.
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Encravamento - Modalidade de ferimento produzida pela 
penetração e ou transfixação de um objeto alongado, 
de natureza pérfuro-contundente, em qualquer parte do 
corpo. MEDICINA.

Endêmico - Característica das espécies que tem sua 
ocorrência limitada a um único local ou região geográfica. 
AMBIENTAL

Enfisema subcutâneo - Presença anormal de ar abaixo 
da pele, que pode ser diagnosticada pela palpação ou 
por métodos complementares. MEDICINA.

Enforcamento - Modalidade de asfixia mecânica 
que se caracteriza pela interrupção da passagem 
do ar atmosférico até as vias respiratórias baixas, 
em decorrência da constrição do pescoço por um 
laço acionado pelo peso do próprio corpo da vítima. 
MEDICINA.

Engenharia reversa - Técnica utilizada para 
compreender detalhes do funcionamento de artefatos 
através da análise de sua estrutura, funções e operação. 
A engenharia reversa de software é uma técnica utilizada 
para tentar obter o código-fonte de um software a partir 
de seu código de máquina. INFORMÁTICA.

Entidade de balcão organizado - Pessoa jurídica 
que administra sistema eletrônico de negociação e 
de registro de operações com valores mobiliários. 
CONTABILIDADE.

Empreiteiro - Entidade de balcão organizado
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Entorse - Lesões articulares provocadas por movimentos 
exagerados, com estiramento e edema da cápsula articular 
e ou dos ligamentos que a circundam. MEDICINA.

Entressafra - Período de menor oferta de um produto 
compreendido entre uma safra e outra. AMBIENTAL.

Enxada rotativa - Equipamento movido pela tração de 
motor de combustão interna, utilizado para lavra o solo, 
normalmente com uma só passada o solo fica apto para a 
semeadura. AMBIENTAL.

EPI - Equipamento de Proteção Individual. INCÊNDIOS.

Epiderme - Parte superficial da pele, composta por um epitélio 
constituído por diversas camadas de células. MEDICINA.

Epífise - Cada uma das duas extremidades engrossadas 
de um osso longo, que suportam as superfícies articulares 
desse osso. Durante todo o crescimento ósseo, a epífise 
está separada da diáfise pela cartilagem de conjugação. 
MEDICINA.

Epífita - Planta que vive sobre outra planta, sem retirar 
nutrientes dela, mas apenas se apoiando nela (se retirasse 
nutrientes dela, não seria epífita, mas parasita). As 
orquídeas e as bromélias são exemplos de plantas epífitas. 
AMBIENTAL.
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Epistaxe - Hemorragia nasal. MEDICINA.

EPR - Equipamento de Proteção Respiratória. LOCAL 
DE CRIME.

Equidistância - Intervalo altimétrico entre curvas de 
nível consecutivas. Estas curvas representam, de forma 
precisa, o relevo das cartas e mapas. A equidistância 
padronizada pela Diretoria de Serviço Geográfico do 
Exército para as cartas topográficas é a seguinte:

ESCALA EQUIDISTÂNCIA
1:250.000 100m
1:100.000 40m ou 50m
1: 50.000 20m
1: 25.000 10m

CARTOGRAFIA.

Equimose - Infiltração de sangue no interior das malhas 
dos tecidos, mais comumente instalada após um trauma 
dos vasos sanguíneos locais. Também existem equimoses 
espontâneas, isto é, não vinculadas a traumatismos, 
mas relacionadas a doenças ou até mesmo a senilidade 
(púrpura senil). As equimoses podem ser superficiais, 
profundas ou estar no interior das vísceras (viscerais). As 
superficiais são visíveis através da pele como manchas 
arroxeadas. MEDICINA.

Equipamento - Conjunto de todos os bens tangíveis 
necessários para o funcionamento de um sistema de 
produção industrial ou agropecuário. AVALIAÇÃO DE 
BENS.

Entorse - Equipamento
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Equipamento computacional portátil - Dispositivo 
eletrônico como aparelhos de telefonia celular, 
smartphones, PDAs, tablets e navegadores GPS (como 
regra, não incluem notebooks, que são referenciados 
pelo termo computador portátil). INFORMÁTICA.

Equipamento de entrevistadores - Equipamento que 
permite revelar escritas latentes, como, por exemplo, o 
ESDA 2. DOCUMENTOS.

Equipe de entrevistadores - Responsável por 
entrevistar os familiares e pessoas próximas aos 
desaparecidos. DVI.

Equipe de investigação e busca de dados - 
Responsável por realizar diligências em hospitais, 
clínicas, consultórios odontológicos, residências ou onde 
quer que seja necessário para complementar o material 
de confronto. DVI.

Equipe precursora - Equipe enviada ao local nos 
primeiros momentos após a ocorrência de um desastre 
com o objetivo de iniciar os contatos com as forças 
locais e realizar as primeiras avaliações, tais como: 
estabelecer o manejo de informações e análise da 
situação; identificar os recursos humanos e materiais 
necessários; implementar planos operacionais para o 
manejo de vítimas e; buscar informações precisas com 
relação à identificação de vítimas desaparecidas com 
suas famílias e autoridades locais. DVI.
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Eritema - Rubor (vermelhidão) congestivo da pele, que 
desaparece à pressão. Se deve à vasodilatação e ao 
aumento de fluxo sanguíneo em determinado local. 
MEDICINA.

Erosão - Desgaste progressivo do solo provocado pelo 
arraste de partículas de tamanho variável que o compõe, 
normalmente provocado pela ação da água, do vento, do 
homem ou dos animais. AMBIENTAL.

Erosão laminar - Tipo de erosão que promove uma 
remoção da camada superficial do solo de uma região, 
sem que ocorra o aparecimento de sulcos na superfície. 
AMBIENTAL.

Erva invasora - Denominação mais atual dada a qualquer 
espécie vegetal, nativa ou introduzida, que cresce em 
local onde não é desejado, por concorrer ou impedir o 
crescimento de uma cultura. AMBIENTAL.

Escala gráfica - Linha graduada em partes iguais, 
que indica a relação entre as dimensões ou distâncias 
representadas numa carta ou mapa e suas dimensões 
ou distâncias reais correspondentes, normalmente 
localizada no rodapé de cartas e mapas. CARTOGRAFIA.

Escala numérica - Relação entre as dimensões de 
elementos representados numa carta ou mapa e suas 
dimensões reais correspondentes, dada por números, 

Equipamento computacional portátil - Escala numérica
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em geral na forma de uma fração (por exemplo: 1/50 000 
ou 1: 50 000). CARTOGRAFIA.

Esclera ou esclerótica - O mais sólido e mais externo 
dos revestimentos do olho. É branca, opaca e tem 
forma mais ou menos esférica. O segmento anterior da 
esclerótica é a córnea, transparente. MEDICINA.

Escoramento - Operação emergencial para impedir o 
processo de desarticulação ou desabamento de uma 
construção. EXPLOSIVOS.

Escoriação ou abrasão - Perda da camada mais 
superficial da pele (epiderme), com desnudamento 
da camada intermediária da pele (derme), provocada 
habitualmente por fricção ou ação tangencial de meios 
contundentes. MEDICINA.

Escrita cursiva - Aquela que é manuscrita com os 
caracteres ligados entre si. DOCUMENTOS.

Escrita de fôrma - Aquela traçada exclusivamente 
com letras maiúsculas manuscritas em estilo de caráter 
tipográfico. DOCUMENTOS.

Escrita desconectada - Aquela que é manuscrita 
com os caracteres não ligados entre si e traçada 
predominantemente com letras minúsculas, em estilo de 
caráter tipográfico. DOCUMENTOS.
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Escrita distorcida - Aquela que não aparenta ser natural, 
podendo ser produzida tanto intencionalmente (disfarce ou 
simulação) como não intencionalmente (condição física do 
escritor, condições da escrita, etc.). DOCUMENTOS.

Escrita latente - Vestígio existente nas folhas que estão 
posicionadas imediatamente abaixo daquela que recebe 
um manuscrito e que é resultante da movimentação da 
caneta durante a produção do lançamento gráfico. Pode 
ser visível com o auxílio de iluminação lateral (na forma 
de sulcos) ou invisível com esse recurso, sendo revelado 
apenas com o uso de um equipamento de detecção 
eletrostática. DOCUMENTOS.

Escrita mista - Aquela que apresenta mistura de escritas 
cursiva, de fôrma e desconectada. DOCUMENTOS.

Escrita não natural - Escrita que resulta de um 
movimento forçado ou difícil de executar. Uma escrita 
não natural ocorre, por exemplo, quando uma pessoa 
tenta disfarçar sua própria escrita ou tenta simular a 
escrita de outra pessoa. Características observadas em 
escritas não naturais incluem lentidão, pouca fluência, 
tremores, paradas no traçado, inícios e finais abruptos. 
DOCUMENTOS.

Escrituração contábil oficial - Corresponde à 
contabilidade feita com observância da legislação 
pertinente e regularmente registrada nos órgãos 
competentes. CONTABILIDADE.

Esclera ou esclerótica - Escritura contábil oficial
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Esganadura - Tipo de asfixia mecânica que se verifica pela 
constrição das vias respiratórias ao nível do pescoço pelas 
mãos do agressor. É sempre homicida, sendo impossível a 
forma suicida ou acidental. MEDICINA.

Esgorjamento - Longa ferida transversal na região anterior 
no pescoço, de etiologia homicida ou suicida, promovida 
por ação cortante ou corto-contundente. MEDICINA.

Esguicho - Peça metálica adaptada à extremidade da 
linha de mangueira, destinada a dar forma e controlar o 
jato d’água. Os bombeiros utilizam os tipos agulheta, 
regulável, universal, canhão, monitor, pescoço de ganso, 
proporcionador de espuma e lançador de espuma. 
INCÊNDIOS.

Espaçamento gráfico - Distância entre traços, 
caracteres, palavras, linhas ou qualquer componente da 
escrita. DOCUMENTOS.

Espaçamento intergramatical - Distância entre os traços 
formadores de uma letra. DOCUMENTOS.

Espaçamento interlinear - Distância entre as linhas de 
um contexto, especialmente em um papel sem pauta. 
DOCUMENTOS.

Espaçamento interliteral - Distância entre duas letras 
consecutivas. DOCUMENTOS.
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Espaçamento intervocabular - Distância entre duas 
palavras consecutivas. DOCUMENTOS.

Espasmo cadavérico - Sinônimo de rigidez cadavérica. 
Fenômeno post mortem causado pela acidificação do 
meio intracelular em razão da ausência de oxigenação 
tecidual. MEDICINA.

Espécie clímax - Categoria de espécies vegetais 
que ocorrem numa área em que a área vegetada é 
considerada madura. É o último estágio de maturação 
da floresta, com a regeneração de espécies após a 
colonização por espécies pioneiras e posteriormente, 
pelas espécies secundárias. AMBIENTAL.

Espécie da flora nativa - São aquelas que ocorrem 
naturalmente em uma determinada região. A flora nativa 
interage com o ambiente durante milhares de anos e 
passa por rigoroso processo de seleção natural, gerando 
espécies geneticamente resistentes e adaptadas ao 
local. Essas espécies têm papel fundamental para 
controlar o excesso de água das chuvas no solo 
e evitar perda de água dos rios e oceanos. Atuam 
ainda na filtração e absorção de resíduos presentes 
na água, evitando o escoramento e a erosão do solo, 
além de fornecerem alimentação e abrigo para agentes 
polinizadores. AMBIENTAL.

Espécie exótica ou alóctone - Espécie animal ou 
vegetal introduzida a partir de outras regiões e países. 
Não passou por processo de seleção natural e, dessa 

Esganadura - Espécie exótica ou alóctone
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forma, não serve de substituto ideal para a flora 
nativa, vez que não desempenha a mesma função no 
ecossistema. As espécies exóticas são amplamente 
usadas com objetivos econômicos para a produção de 
celulose e culturas agrícolas, por exemplo. Também 
podem representar uma ameaça aos ecossistemas 
em razão de não apresentarem inimigos naturais em 
potencial. AMBIENTAL.

Espécie extinta - Espécie de cuja existência não 
se tem mais conhecimento por um período superior 
a 50 anos. Em geral, a extinção de uma espécie é 
formalmente declarada pelas autoridades científicas 
governamentais. AMBIENTAL.

Espécie indicadora - Espécie cuja presença indica a 
existência de determinadas condições ambientais ou a 
presença de outras espécies, ou ainda, a ocorrência de 
determinadas fitofisionomias. AMBIENTAL.
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Espécie mineral - Surge da combinação específica de 
composição química e estrutura cristalina (por exemplo, 
o diamante é um carbono numa estrutura cúbica). Esta 
combinação produz propriedades físicas e químicas 
distintas. AMBIENTAL.

Espécie pioneira - Espécie que coloniza uma área 
desmatada ou desflorestada anteriormente não ocupada 
por ela, e que participa, em maior proporção, dos 
estágios iniciais de regeneração em locais de clareiras 
em ambientes de vegetação primária. AMBIENTAL.

Espécie pioneira - Aquela que se instala de forma 
definitiva em uma determinada região, anteriormente 
não ocupada por ela. AMBIENTAL.

Espécie rara - Espécie que não está ameaçada e nem 
é vulnerável, porém corre um certo risco, pelo fato de 
apresentar distribuição geográfica restrita, hábitat reduzido, 
ou ainda baixa densidade na natureza. AMBIENTAL.

Espécie secundária - Espécie arbórea de crescimento 
lento e ciclo de vida longo, utilizada em conjunto com 
espécies pioneiras na formação e recuperação de áreas 
florestais. AMBIENTAL.

Espécie silvestre - Espécie que é encontrada na 
natureza em estado selvagem e que não passou por 
processo de domesticação. AMBIENTAL.

Espécie extinta - Espécie silvestre
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Especificidade - Capacidade de um método analítico 
em produzir resposta para uma única substância. 
QUÍMICA.

Espectro Equimótico de Le Grand du Saulle - 
Degradação bioquímica das moléculas de hemoglobina 
por ruptura das hemácias fora dos capilares sanguíneos, 
isto é, no interior dos tecidos. Assim, equimoses 
ou hematomas vistos na pele inicialmente na cor 
vermelho ou vinhosa, pode apresentar mudanças de 
cor sucessivamente e de acordo com a evolução dos 
dias posteriores ao fato gerador, até o desaparecimento 
completo delas. MEDICINA.

Espectrometria de massas - Técnica de identificação 
de substâncias baseada na análise do padrão de 
fragmentação destas quando expostas a condições 
específicas em um equipamento adequado 
(espectrômetro).QUÍMICA.

Espectroscopia - Técnica de identificação de 
substâncias baseada na análise da interação desta 
com radiação (luz) de diferentes comprimentos de 
onda (cores). As mais comuns utilizam a luz visível, 
infravermelha e ultravioleta. QUÍMICA.

Espelhamento - Cópia integral dos dados contidos 
em uma mídia de armazenamento digital para outra. 
INFORMÁTICA.
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Espelho - Ver suporte. DOCUMENTOS.

Espinhel - Equipamento de pesca formado por um 
extenso fio ou corda, no qual se prendem, de espaço em 
espaço, linhas armadas de anzóis. AMBIENTAL.

Espontaneidade - Relaciona-se com a naturalidade do 
ato de escrever, em que a atenção do escritor se volta 
para o conteúdo do texto e não para o formato das letras 
e palavras. DOCUMENTOS.

Espuma - Agente extintor e uma das formas de aplicação 
de água, sendo constituída por um aglomerado de bolhas 
de ar ou gás, formada por solução aquosa, apagando o 
fogo por abafamento e resfriamento. INCÊNDIOS.

Esquartejamento - Ato de dividir o corpo em partes 
(quartos), por amputação ou desarticulação, geralmente 
com emprego de instrumento cortante ou corto-
contundente, quase sempre com a finalidade do autor 
livrar-se criminosamente do cadáver ou impedir sua 
identificação. MEDICINA.

Esquema construtivo - Ver gênese gráfica. 
DOCUMENTOS.

Esquírolas - Esquírolas são deposições de excessos 
de tinta deixadas por canetas esferográficas de tinta 
pastosa logo depois de uma curva fechada no traçado. 

Especificidade - Esquírolas
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Essa característica é útil na determinação do sentido do 
traço produzido. DOCUMENTOS.

Estação - Ponto ocupado durante um levantamento e 
que é materializado no terreno por marco geodésico ou 
topográfico, podendo ser permanente (pilar de concreto) 
ou provisório (estaca de madeira). CARTOGRAFIA.

Estação de trabalho pericial - Equipamento com 
as seguintes características: a) capacidade de 
processamento, armazenamento e memória condizentes 
com as várias exigências dos procedimentos de 
informática forense utilizados durante os exames; 
b) possibilidade de substituição de mídias de 
armazenamento e periféricos; c) possibilidade de 
gravação de mídias a serem encaminhas em anexo 
aos laudos; d) dispositivo de prevenção contra 
ataques, programas maliciosos e acessos remotos não 
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autorizados; e) proteção contra interrupções de energia; 
f) licenças de uso válidas para equipamentos, sistemas 
operacionais e aplicativos. INFORMÁTICA.

Estação ecológica - Categoria de unidade de 
conservação do grupo de Proteção Integral que tem 
como objetivo a preservação da natureza e a realização 
de pesquisas científicas. É de posse e domínio públicos. 
AMBIENTAL.

Estado de conservação - Situação física de um bem 
em decorrência de sua manutenção. AMBIENTAL.

Estágio de regeneração - Estágio em que se encontra 
a vegetação, após processos naturais de sucessão 
ecológica em uma vegetação considerada primária, 
ou na regeneração da vegetação após supressões 
de vegetação por ações antrópicas em locais de 
vegetação secundária. Os estágios são: inicial, médio 
e avançado de regeneração e estão condicionados 
as características de estrutura horizontal e vertical 
da vegetação, proporção de espécies pioneiras, 
secundárias e clímax, presença de epífitas, trepadeiras, 
quantidade de serapilheira e as espécies indicadoras 
que ocorrem na região. AMBIENTAL.

Esteganografia - Técnica que consiste em ocultar o 
conteúdo de um arquivo dentro de outro, geralmente 
empregada com a utilização de softwares específicos 
para tal fim. INFORMÁTICA.

Estação - Esteganografia
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Estepe - Formação herbácea, com predominância de 
gramíneas abertas encontradas em regiões áridas e 
semiáridas, cujas condições não permitem o crescimento 
de vegetais lenhosos. AMBIENTAL.

Estere - Unidade de medida de volume de material 
lenhoso empilhado. O cálculo do volume em esteres inclui 
os espaços vazios entre a madeira, o que faz com que 
a sua precisão dependa diretamente da forma como a 
madeira foi empilhada. AMBIENTAL.

Estereomicroscópio - Instrumento óptico que permite 
a ampliação e a observação simultânea, através de 
uma objetiva binocular, de duas imagens de um objeto, 
obtidas com ângulos ligeiramente diferentes, produzindo 
a sensação de tridimensionalidade. DOCUMENTOS.

Estojo - Invólucro, geralmente, metálico e suporte dos 
demais elementos de munição. BALÍSTICA.
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Estojo questionado - Estojo de munição de arma de 
fogo submetido a exame. BALÍSTICA.

Estradas sem revestimento - Estradas que não possuem 
revestimento asfáltico ou de concreto e que não façam 
parte do SNV. Incluem-se neste item aquelas que possuem 
apenas revestimento primário. ENGENHARIA.

Estrangulamento - Constrição do pescoço por um laço 
acionado por uma força estranha, obstruindo a passagem 
de ar aos pulmões, interrompendo a circulação do sangue 
ao encéfalo e comprimindo os nervos do pescoço. O 
corpo da vítima atua passivamente e a força constritiva 
do laço age de forma ativa. MEDICINA.

Estrias - Falhas na deposição da tinta que ocorrem 
ao longo da linha do traçado e aparecem na forma de 
raias ou riscas (raiamento ou estriamento). As estrias 
são mais bem visualizadas nas letras circulares e são 
sempre centrífugas, indicando dessa forma o sentido do 
movimento. Ver imagem em Esquírolas. DOCUMENTOS.

Estrovenga - Implemento agrícola constituído de 
pequena foice de dois gumes utilizada para poda de 
árvores ou retirada de frutos, especialmente o cacau. 
AMBIENTAL.

Estrutura - Disposição e forma de construção da parte 
que sustenta um edifício. ENGENHARIA.

Estepe - Estrutura
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Estrutura florestal - Composição de uma determinada 
formação florestal relativamente a sua estrutura 
horizontal, que indica a importância ecológica de cada 
espécie, considerando características de densidade 
(número de indivíduos por unidade de área), frequência 
(homogeneidade de distribuição) e dominância (área 
em m2 ocupada pela espécie); e a sua estrutura vertical, 
que é a distribuição das espécies nos estratos florestais. 
AMBIENTAL.

Estrutura fundiária - Modo ou forma como uma nação 
ou sociedade organiza e utiliza o espaço rural do seu 
território em função das instituições básicas e das 
atividades e das relações que vigoram entre estas. 
Geralmente o espaço rural está dividido em grandes, 
médias e pequenas propriedades. ENGENHARIA.

Estudo ambiental - Qualquer estudo relativo aos 
aspectos ambientais relacionados à localização, 
instalação, operação e ampliação de uma atividade 
ou empreendimento, apresentado como subsídio para 
a análise da licença requerida, tais como: Estudo de 
Impacto Ambiental - EIA, Relatório de Impacto Ambiental 
- RIMA, Plano e Projeto de Controle Ambiental, Relatório 
Ambiental Preliminar, Diagnóstico Ambiental, Plano de 
Manejo, Plano de Recuperação de Área Degradada e 
Análise Preliminar de Risco. AMBIENTAL.

Estufa - Local coberto, com portas de acesso e fechado 
lateralmente por vidros, plásticos ou outro material no 
qual se mantém de forma artificial a atmosfera para 
cultura de plantas ou animais. AGRONOMIA.
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Ethernet - Arquitetura de interconexão de equipamentos em 
redes locais. Não confundir com Internet. INFORMÁTICA.

Eutrofização - Enriquecimento de nutrientes no ambiente 
aquático, principalmente nitratos e fosfatos, resultante 
da poluição das águas pelo uso inadequado de adubos 
e fertilizantes na agricultura e o despejo de esgoto 
doméstico e efluentes industriais sem tratamento prévio, 
que provocam o aumento de minerais como o fósforo e o 
nitrogênio e, consequentemente, a proliferação de algas 
microscópicas que localizam-se na superfície da água. 
Desse modo, cria-se uma camada espessa de algas que 
impossibilitam à entrada de luz na água e impedem a 
realização da fotossíntese pelos organismos presentes 
nas camadas mais profundas, o que ocasiona a morte 
das algas, a proliferação de bactérias decompositoras e o 
aumento do consumo de oxigênio por estes organismos. 
Consequentemente, falta oxigênio na água o que gera a 
mortandade dos peixes e outros organismos aeróbicos. 
Eutroficação. AMBIENTAL.

Eventos de custódia - Obrigações que a empresa 
emissora assume em relação aos ativos emitidos por 
ela. Os eventos de custódia podem movimentar contas. 
Os principais eventos de custódia são: Dividendos, Juros 
sobre o capital próprio, Bonificação, Desdobramento, 
Grupamento e Subscrição. CONTABILIDADE.

Eventos/Logs do Windows - Arquivos que armazenam 
informações sobre as atividades e erros ocorridos no 
sistema. Podem ser exibidos através do programa 
“Visualizador de Eventos”. INFORMÁTICA.

Estrutura florestal - Eventos/Logs do Windows
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Evolução médica - Parte do prontuário onde são 
anotados diariamente os achados clínicos, as condutas 
terapêuticas e as impressões médicas de um determinado 
paciente. MEDICINA.

Evolução patrimonial - Diferença dos valores do 
patrimônio declarado por pessoa física ou jurídica à RFB 
entre períodos distintos. CONTABILIDADE.

Evolução patrimonial ajustada - Diferença dos valores 
dos patrimônios declarados por pessoa física ou jurídica 
à RFB, entre períodos distintos, após a realização de 
ajustes nos patrimônios declarados. CONTABILIDADE.

Exame - Inspeção, por meio de perito, sobre pessoa, 
coisas móveis e semoventes, para verificação de fatos ou 
circunstâncias que interessem à causa. Quando o exame 
é feito em um bem, denomina-se vistoria. AVALIAÇÃO 
DE BENS.

Exame de identificação genética - Conjunto de 
procedimentos periciais que visam à identificação de uma 
amostra biológica questionada por meio da comparação 
de seu perfil genético com o perfil genético da amostra 
de referência. LOCAL DE CRIME.

Exame definitivo - Análise necessária para a 
caracterização inequívoca de uma substância ou material. 
QUÍMICA.
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Exame grafoscópico - Exame de determinação da 
autenticidade ou da autoria de assinaturas ou manuscritos. 
É normalmente solicitado quando se suspeita que 
uma assinatura possa não ser autêntica ou quando é 
necessário determinar quem é o autor de determinado 
manuscrito. Exame grafotécnico. DOCUMENTOS.

Exame merceológico - Exame de identificação dos 
aspectos relacionados às mercadorias: a) descrição 
geral: características físicas, químicas ou biológicas e 
técnicas; b) identificação: fabricante, marca, modelo, 
número de série ou identificador equivalente e origem; c) 
estado de conservação: aspectos de sua apresentação, 
embalagem, acondicionamento, avarias e danos, bem 
como cuidados especiais quanto a sua guarda ou 
manuseio (frágil, perigoso, perecível, entre outros); d) 
autenticidade: verificação das características quanto 
a ser autêntico, adulterado, alterado ou falsificado; e) 
classificação fiscal e comercial; f) preço de mercado. 
CONTABILIDADE.

Exame necroscópico médico-legal - Perícia médico-
legal realizada em um cadáver, com intuito de atender 
interesses judiciais. MEDICINA.

Exame preliminar de constatação - Teste destinado 
a caracterizar de forma presumível a natureza de uma 
determinada substância. QUÍMICA.

Exatidão - Concordância entre o valor real do analito na 
amostra e o estimado pelo processo analítico. QUÍMICA.

Evolução médica - Exatidão
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Exclusão - Impossibilidade de um perfil genético ou 
sequência de DNA ser proveniente de uma mesma 
fonte ou de um membro da mesma família. GENÉTICA.

Exoftalmia - Saliência ou protrusão mais ou menos 
acentuada do globo ocular para fora da órbita da face. 
MEDICINA.

Exploração florestal - Consiste no conjunto de 
operações necessárias para a transferência do material 
lenhoso produzido até ao local de transformação, com 
a máxima eficiência, menor custo e menor impacto 
ambiental possível. AMBIENTAL.

Explosão - Arrebentação súbita, violenta e ruidosa 
provocada pela libertação de um gás ou pela expansão 
repentina de um corpo sólido que, no processo, se faz 
em pedaços. EXPLOSIVOS.

Explosivo artesanal - Explosivo manufaturado 
por pessoa ou empresa sem autorização do órgão 
regulador, sem rotulagem e de natureza desconhecida. 
EXPLOSIVOS.

Explosivo industrial - Explosivo de uso civil ou militar, 
com rotulagem e informações do fabricante, lote e 
validade. EXPLOSIVOS.
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Explosivos - Substâncias capazes de produzir, por 
uma reação química rápida ou brusca, um grande 
volume de gases, os quais são elevados a altas 
pressões e temperaturas pelo calor desprendido na 
reação exotérmica. A expansão dos gases produz 
efeitos mecânicos poderosos, já que uma explosão 
é a transformação de energia potencial (química ou 
mecânica) em trabalho mecânico. EXPLOSIVOS.

Explotação seletiva - Corte de algumas espécies de 
um povoamento que apresentam potencialidade de 
aproveitamento comercial. Difere do corte raso, quando 
todas as espécies comerciais são cortadas/derrubadas, 
independendo do aproveitamento econômico das 
espécies. AMBIENTAL.

Exsudado - Líquido orgânico de natureza inflamatória, 
rico em albumina, formado pela passagem de soro 
através das paredes vasculares para os tecidos vizinhos.
MEDICINA.

Extensão rural - Sistema de ajuda e amparo aos 
produtores rurais e suas famílias, geralmente feito por 
órgãos públicos através da divulgação de novas técnicas 
de manejo ou conservação de recursos e formas de 125 
comercialização. AMBIENTAL.

Extinção - Fase do combate ao incêndio em que o fogo 
é completamente apagado, para posteriormente dar-se 
início ao rescaldo. INCÊNDIOS.

Exclusão - Extinção
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Extração - Conjunto de procedimentos que tem por 
objetivo remover e isolar o DNA existente em uma 
amostra biológica. GENÉTICA.

Extrativismo - Sistema de exploração baseado na 
coleta e extração de recursos naturais renováveis, de 
modo sustentável. AMBIENTAL.

Extrato Mensal de Custódia - Documento que demonstra 
a posição em ativos do investidor, as movimentações 
ocorridas durante o mês de referência e os eventos 
de custódia provisionados até a data de emissão e 
creditados durante o mês. CONTABILIDADE.

Exumação - Consiste na abertura de sepultura, local de 
consumpção aeróbia, caixão de metal ou madeira onde 
se encontra inumado o cadáver. O procedimento pode 
ter finalidade administrativa (ex: realocação de espaços 
dentro de um cemitério) ou para atender demandas 
judiciais. MEDICINA.

Exutório - Ponto de menor altitude por onde converge 
toda a água de drenagem da bacia. AMBIENTAL.
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F
Factoring - Atividade de prestação cumulativa e contínua 
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de 
contas a pagar e a receber. No Brasil, as empresas desse 
ramo de atividade se caracterizam essencialmente pela 
aquisição de direitos creditórios, resultantes de vendas 
mercantis ou de prestação de serviços, realizados a 
prazo. CONTABILIDADE.

Faixa de domínio - Conjunto de áreas desapropriadas 
pelo Poder Público, destinadas a construção e operação 
de rodovia, dispositivo de acessos, postos de serviços 
complementares, pistas de rolamento, acostamento, 
canteiro central e faixas lindeiras destinadas a acomodar 
os taludes de corte, aterro e elemento de drenagem. 
AMBIENTAL.

Faixa de fronteira - Faixa do território nacional 
compreendida entre a linha de fronteira e uma linha 
paralela a esta com 150 Km de largura, considerada 
fundamental para a defesa do país e cuja ocupação e 
utilização são reguladas por lei. AMBIENTAL.

Faixa holográfica - Faixa aplicada sobre o documento, 
especialmente cédulas, e que possui efeito holográfico 
incorporado. DOCUMENTOS.
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Falha de empurrão - tipo de falha geológica inversa em 
que o plano de falhamento faz um ângulo pequeno com 
relação à horizontal e a parte de cima do bloco falhado 
move-se sobre a parte inferior. AMBIENTAL.

Falha técnica - Falha de impressão incorporada de forma 
proposital ao documento, que pode ser facilmente observada 
desde que seja previamente conhecida. DOCUMENTOS.

Fardo - Material prensado, mais ou menos volumoso e 
pesado, que se destina a transporte ou armazenagem 
como o feno, algodão, etc. AMBIENTAL.

Fáscia - Membrana conjuntiva fibrosa constituída pela 
reunião das aponevroses de revestimento dos músculos 
superficiais de uma parte do corpo e que os separa dos 
tegumentos ou membrana fibrosa que forma um septo 
entre os planos musculares. MEDICINA.

Fase - Parte homogênea de um sistema que se distingue das 
outras partes e tem limites bem determinados. QUÍMICA.

Fauna - Conjunto de espécies animais que habitam 
determinada região. AMBIENTAL.

Fauna silvestre - Animais de quaisquer espécies nativas, não 
domesticada, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que 
vivam naturalmente em um ecossistema, fora do cativeiro, bem 
como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. AMBIENTAL.



153Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

Feição geográfica - Objeto, aspecto ou fenômeno da 
superfície terrestre. CARTOGRAFIA.

Ferida - Interrupção da continuidade das camadas mais 
profundas da pele (derme e hipoderme), com exposição 
dos planos mais profundos. Pode ser provocada por 
algum fator externo, como um trauma, ou ainda ser 
desencadeada por uma afecção que acione as defesas 
próprias do organismo. MEDICINA.

Ferida contusa - Produzida por ação contundente. 
Apresenta bordas escoriadas e irregulares; ângulos, 
vertentes (paredes da ferida) e fundo irregulares, além 
de “pontes de tecido” ligando as vertentes. MEDICINA.

Ferida corto-contusa - Combinação da ação 
contundente com a ação cortante. Os instrumentos 
característicos são: machado, facões mal amolados, 
guilhotina, dentes incisivos humanos. MEDICINA.

Ferida incisa - Produzida pela ação de um gume 
afiado, como uma navalha, lâmina de bisturi ou faca, 
entretanto, folha de papel, linha com pó de vidro ou até 
capim podem produzir feridas incisas. MEDICINA.

Ferida perfuro-incisa - Produzida por instrumentos 
perfurocortantes, que agem combinando as formas de 
ação cortante e perfurante. O instrumento típico é o 
punhal que fura e corta simultaneamente. MEDICINA.

Falha de empurrão - Ferida perfuro-incisa
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Ferida punctória - Produzida por instrumento 
perfurantes, como o alfinete, agulha e pregos de pequeno 
calibre. Consiste no afastamento dos tecidos epiteliais 
sem, contudo, rompe-los. MEDICINA.

FIB - Focused Ion Beam. Feixe de íons focalizado. 
Coluna de íons de gálio para desbastar e expor porções 
internas da amostra. BALÍSTICA.

Fibra colorida - Fibra visível inserida na massa do 
papel durante sua fabricação, agregando segurança ao 
substrato. Pode ser luminescente ou não. DOCUMENTOS.

Fibra luminescente - Fibra visível (colorida) ou invisível 
que apresenta efeito de luminescência sob radiação 
ultravioleta, inserida na massa do papel durante 
sua fabricação, agregando segurança ao substrato. 
DOCUMENTOS.

Fo
to:

 N
ar

um
i P

er
eir

a L
im

a



155Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

Figura da madeira - Característica inerente à madeira 
que se sobressai na superfície de uma peça de madeira a 
partir da disposição e peculiaridades de seus elementos 
vasculares. Existem figuras que são peculiares a cada 
tipo de madeira. AMBIENTAL.

Filigrana - Ver marca d’água. DOCUMENTOS.

Fio de costura luminescente - Fio utilizado para 
costura de documentos no formato de cadernetas 
(por exemplo, os passaportes), reativo à radiação 
ultravioleta. DOCUMENTOS.

Fio de segurança - Dispositivo de segurança representado 
por um fio de largura estabelecida, podendo apresentar 
diversas características como microimpressões, 
magnetismo, movimento ou variação de cor, sendo 
inserido de forma contínua ou janelada na massa do 
papel durante a sua fabricação. DOCUMENTOS.

Firewire - Padrão de interface serial de entrada e saída 
de dados de alta velocidade. INFORMÁTICA.

Fita de carbono - Fita de carbono dotada de dupla face 
adesiva, condutora de carga elétrica. BALÍSTICA.

Fita-detalhe de caixa - É o documento impresso 
ou eletrônico, que contém o registro das operações 

Ferida punctória - Fita-detalhe de caixa
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financeiras realizadas num determinado período, 
em ordem cronológica, em um terminal de caixa de 
instituição bancária. Quando impressa, a fita-detalhe é 
normalmente armazenada inteira, sem seccionamento. 
CONTABILIDADE.

Fitofisionomia - Feição característica no aspecto de 
uma comunidade vegetal. Flora típica de uma região. 
AMBIENTAL.

Fitoplâncton - Comunidade exclusivamente vegetal 
microscópica que vive nas diversas camadas de 
água e promove a fotossíntese graças à presença de 
luz, constituindo a base da cadeia alimentar do meio 
aquático. AMBIENTAL.

Fitossanidade - Condição de saúde do organismo 
vegetal. AMBIENTAL.

Fitossociologia - Conjunto de parâmetros que 
mensuram a importância ecológica de uma espécie 
vegetal com base em características de densidade, 
frequência e dominância das espécies de uma população 
florestal (ver estrutura florestal). AMBIENTAL.

Flashover - Fenômeno que ocorre quando, na fase 
de queima livre de um incêndio, o fogo aquece 
gradualmente todos os combustíveis do ambiente. Se 
determinados combustíveis atingem seu ponto de ignição 
simultaneamente, haverá uma queima instantânea 
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desses produtos, o que poderá provocar uma explosão 
ambiental. INCÊNDIOS.

Flona - Floresta Nacional. Área com cobertura florestal 
de espécies predominantemente nativas que tem como 
objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa científica, com ênfase em método 
para exploração sustentável de florestas nativas. 
Prevista na Lei 9.985/00, a Flona é de posse e domínio 
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 
em seus limites devem ser desapropriadas de acordo 
com o que dispõe a lei. É admitida a permanência de 
populações tradicionais que a habitam, quando de sua 
criação, em conformidade com o regulamento e o plano 
de manejo da unidade. É a que resulta de um processo 
natural de regeneração da vegetação, em áreas onde no 
passado houve corte raso da floresta primária. Nesses 
casos, quase sempre as terras foram temporariamente 
usadas para agricultura ou pastagem e a floresta 
ressurge espontaneamente após o abandono de tais 
atividades. AMBIENTAL.

Flora - Conjunto de espécies vegetais características de 
uma determinada região. AMBIENTAL.

Floresta artificial - Conjunto de árvores plantadas 
com fins econômicos, normalmente formada por uma 
única espécie exógena, o que não a permite dispor 
de biodiversidade significativa, em geral apresentam 
distribuição homogênea e em desarmonia com o 
ambiente natural a sua volta. AMBIENTAL.

Fitofisionomia - Floresta artificial
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Floresta plantada - Formação florestal composta por 
espécies exóticas e/ou nativas, plantadas com objetivos 
específicos. AMBIENTAL.

Fluência - A velocidade e o nível de habilidade de uma 
escrita. DOCUMENTOS.

Fluorescência - Propriedade de uma substância emitir 
luz na faixa espectral visível ao absorver determinada 
radiação (na faixa do ultravioleta ou do infravermelho). 
Tipo específico de luminescência onde a emissão 
de luz cessa quando a fonte de radiação é retirada. 
DOCUMENTOS.

Fluorescência latente - Impressão feita com tinta 
invisível sob a luz branca, que ao ser excitada por 
um determinado comprimento de onda (ultravioleta 
ou infravermelho) emite radiação na faixa do visível. 
DOCUMENTOS.

FOB - Free on Board. Livre a bordo. É uma cláusula 
de contratos de comércio exterior que atribui os 
encargos de frete e seguro ao importador, cessando a 
responsabilidade do exportador no momento em que 
coloca a mercadoria a bordo do navio, no porto de 
origem.CONTABILIDADE.

Foco - Ponto central onde o fogo teve início; de onde 
provém o fogo. INCÊNDIOS.
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Foco secundário - Provocado por fagulhas que o vento 
leva além da cabeça ou por materiais incandescentes, 
durante o incêndio florestal. INCÊNDIOS.

Fonte de ignição - É o agente que dá início ao processo 
de combustão, introduzindo na mistura combustível/
comburente a energia mínima inicial necessária para a 
ignição. AMBIENTAL.

Fonte radioativa - Material radioativo utilizado como 
fonte de radiação. RADIAÇÃO.

Fontes de radiação - Aparelho ou material que emite 
ou é capaz de emitir radiação ionizante. Exemplos: 
Aparelhos de RX, material contendo Césio, Urânio, 
Plutônio e etc. RADIAÇÃO.

Forame - Palavra que significa orifício; emprega-se em 
anatomia para designar certos orifícios. MEDICINA.

Forma de apresentação - Estado físico (líquido, sólido 
ou gasoso) e características físicas da substância 
(granulometria, homogeneidade, densidade, etc). 
QUÍMICA.

Forma gráfica - É o aspecto exterior da letra ou 
da escrita, sua aparência ou aspecto pictórico. A 
forma gráfica depende do estilo da escrita (cursivo, 

Floresta plantada - Forma gráfica
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desconectada, de forma ou mista), dos alógrafos 
escolhidos e dos movimentos executados para sua 
produção. DOCUMENTOS.

Formação da escrita - Ver gênese gráfica. 
DOCUMENTOS.

Fornecedor - Indivíduo que fornece seu material gráfico.
DOCUMENTOS.

Fóssil - Restos, geralmente de partes duras e resistentes 
como ossos e dentes, ou qualquer outro vestígio de ser 
vivo, como moldes, rastros, marcas preservadas, troncos de 
árvores silicificados, etc. que indicam, se depositados in situ, a 
existência desse ser na época de deposição dos sedimentos 
que deram origem à rocha que os contêm. AMBIENTAL.

Fotocópia - Cópia obtida por meio de qualquer 
equipamento eletrofotográfico ou por processos 
análogos; xerocópia. DOCUMENTOS.

Fotocopiadora - Qualquer equipamento que utiliza luz, 
calor, produtos químicos ou cargas eletrostáticas para 
produzir cópias de textos ou gráficos. DOCUMENTOS.

Fotografia integrada - Fotografia digitalizada impressa 
diretamente no documento. DOCUMENTOS.
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Fotogrametria - Conjunto de operações científicas e 
técnicas que permite executar medições precisas por 
meio de fotografias. Quando são utilizadas fotografias 
aéreas, tem-se a Aerofotogrametria. CARTOGRAFIA.

Fotoíndice - Documento cartográfico auxiliar, constituído 
pela redução, em escala conveniente, da montagem das 
faixas de cobertura fotográfica. CARTOGRAFIA.

Fração mínima - Menor dimensão da terra rural 
permitida pelo INCRA para desmembramento em dado 
município. AMBIENTAL.

Fratura - Solução de continuidade nos tecidos ósseos. 
MEDICINA.

Fratura cominutiva - Tipo de fratura onde há múltiplos 
fragmentos ósseos. MEDICINA.

Fratura exposta - Fratura associada a uma lesão de pele 
(solução de continuidade), de modo a expor o fragmento 
ósseo ao meio externo. MEDICINA.

Fraude contábil - Ato voluntário de adulteração de 
documentos, omissão e manipulação de transações, com 
reflexo nos registros e nas demonstrações contábeis.
CONTABILIDADE.

Formação da escrita - Fraude contábil
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Fulguração - Lesões localizadas, não letais, produzidas 
pela eletricidade cósmica (i. e., raios). MEDICINA.

Fulminação - Lesões sistêmicas, letais, produzidas pela 
eletricidade cósmica (i. e., raios). MEDICINA.

Fundo de segurança - Fundo especial em ofsete, 
atualmente produzido com recursos de computação 
gráfica, e que agrega diversos efeitos e características 
(como o efeito íris, o fundo numismático, linhas finas 
multidirecionais, microletras, etc.), visando dificultar 
a reprodução não autorizada de um documento. 
DOCUMENTOS.

Fundo numismático - Trama de fundo constituída 
por um conjunto de linhas impressas em ofsete, 
normalmente paralelas, que variam de direção gerando 
uma imagem que transmite a sensação de relevo e/ou 
tridimensionalidade. DOCUMENTOS.

Fuso UTM - Zona de projeção delimitada por dois 
meridianos, cuja longitude difere de 6 graus e por 
dois paralelos de latitude 80 graus, Norte e Sul. 
CARTOGRAFIA.

Fuste - Parte da árvore que emerge do solo e cresce em 
direção oposta à das raízes, e compreendida entre o solo 
e os primeiros galhos, ou seja, a parte compreendida 
entre o pé a as primeiras ramificações. O mesmo que 
tronco. Geralmente, a parte da madeira considerada 
comercial, destinada à serraria. AMBIENTAL.
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G
Gabarito - Moldes utilizados para verificar alinhamentos 
e medidas gráficas. DOCUMENTOS.

Gema - Substância natural ou sintética, lapidada, de 
excepcional valor intrínseco pela beleza, raridade, 
durabilidade e tamanho, entre outros atributos, para uso 
em joalheria e peças de adorno. AMBIENTAL.

Gema sintética, sintetizada ou síntese - Gema sintética 
é uma substância produzida artificialmente e que possui 
composição química, estrutura cristalina e propriedades 
físicas idênticas ou muito próximas às da gema natural 
que ele representa. AMBIENTAL.

Gema tratada - Gema beneficiada por algum processo 
de aprimoramento de sua cor ou aparência. AMBIENTAL.

Gemologia - Termo usado internacionalmente para 
designar a ciência que estuda as gemas. AMBIENTAL.

Gênese gráfica - Sequência dos movimentos que 
dá origem às formas das letras e grupos gráficos, 
considerando-se seu início e término, bem como todo o 
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caminho percorrido pela caneta entre esses extremos. 
Elemento responsável pelo aspecto estrutural de um 
grafismo (número, posição, ordem e direção dos traços 
constituintes). Método de construção. Formação. 
Esquema construtivo. Grafocinética. DOCUMENTOS.

Genótipo - Constituição genética total de um organismo, 
que é determinada pela soma de genes agrupados nos 
cromossomos. AMBIENTAL.

Geodésia - Ciência que estuda a forma e as dimensões 
da Terra, a determinação da posição de pontos sobre sua 
superfície ou próximo a ela e a modelagem do campo 
gravitacional. CARTOGRAFIA.

Geoide - Superfície equipotencial do campo gravimétrico 
da Terra, coincidindo com o nível médio inalterado do 
mar, e que se estende por todos os continentes, sem 
interrupção. A direção da gravidade é perpendicular ao 
geoide em qualquer ponto. CARTOGRAFIA.
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Geoprocessamento - Conjunto de tecnologias de coleta, 
tratamento, desenvolvimento e utilização de informações 
geográficas. CARTOGRAFIA.

Georreferenciamento - Processo no qual uma imagem, 
mapa ou qualquer outra forma de informação geográfica 
torna suas coordenadas conhecidas num dado sistema 
de referência. Este processo se inicia com a obtenção 
das coordenadas de pontos da imagem ou do mapa a 
serem georreferenciados, conhecidos como pontos de 
controle. Superfície equipotencial do campo gravimétrico 
da Terra, coincidindo com o nível médio inalterado do 
mar, e que se estende por todos os continentes, sem 
interrupção. A direção da gravidade é perpendicular ao 
geoide em qualquer ponto. AMBIENTAL.

Georreferenciamento de imagens - Transformação 
geométrica que estabelece uma relação entre 
coordenadas (linha e coluna) da imagem digital, em 
questão, e coordenadas geodésicas (latitude e longitude), 
definindo-se o espaço geográfico ocupado pela imagem 
corrigida.CARTOGRAFIA.

Georreferenciamento de imóveis - Atribuição de 
coordenadas geodésicas aos elementos definidores dos 
limites dos imóveis rurais conforme estabelecido pela 
Norma Técnica para georreferenciamento de imóveis 
rurais do INCRA. CARTOGRAFIA.

Geração de uma fotocópia - A geração de uma fotocópia 
indica sua relativa proximidade com o documento original. 
Uma cópia obtida diretamente a partir desse original é 

Genótipo - Geração de uma fotocópia
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considerada uma cópia de primeira geração. Se essa 
cópia for usada para produzir outra cópia, o resultado 
será uma cópia de segunda geração (“cópia de cópia”), 
e assim sucessivamente. DOCUMENTOS.

Glabela - Saliência mediana, larga, sem limites bem 
definidos, situada na face externa do osso frontal, entre 
as duas arcadas superciliares. É um ponto de referência 
antropométrico. MEDICINA.

GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, mais conhecido como 
gás de cozinha. INCÊNDIOS.

GMT - Greenwich Mean Time. Hora Média de Greenwich. 
Foi substituído pelo UTC. INFORMÁTICA.

GNSS - Sistemas Globais de Navegação por Satélite 
(em inglês Global Navigation Satellite Systems) trata-
se de um termo genérico para se referir aos sistemas 
de navegação por satélite. Atualmente, os sistemas 
operacionais são o GPS (Norte-americano) e o 
GLONASS (Russo). Encontram-se, ainda outros dois 
em desenvolvimento, o Galileo (Europeu) e o Compass 
(Chinês). CARTOGRAFIA.

GPS - Global Positioning System. Sistema de 
Posicionamento Global norte-americano, que permite o 
cálculo do posicionamento exato de um corpo na Terra 
(mar, ar e solo) com base em informações enviadas por 
satélites artificiais. CARTOGRAFIA.
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Grã - Direção ou paralelismo dos elementos axiais da 
madeira, em relação ao eixo longitudinal do tronco ou 
peça de madeira. AMBIENTAL.

Gradagem - Técnica de limpeza de uma área efetuada 
após a aração com um implemento agrícola chamado 
grade. Consiste em cortar e enterrar a vegetação e 
promover ligeira mobilização do solo. AMBIENTAL.

Grafe - Forma característica com que uma pessoa escreve 
um alógrafo. É a letra efetivamente escrita. DOCUMENTOS.

Grafema - Menor unidade identificável da escrita; o 
conceito abstrato de uma letra do alfabeto sem uma forma 
precisa e também de outros sinais distintivos, como hífen, 
til, sinais de pontuação, números, etc. DOCUMENTOS.

Grafia - Representação escrita de uma palavra; escrita.
DOCUMENTOS.

Glabela - Grafia
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Grafismo - Forma de representar ou escrever as palavras 
de determinada língua. Textos, anotações, preenchimentos 
escritos à mão, assinaturas. Escrita. DOCUMENTOS.

Grafocinética - Ver gênese gráfica. DOCUMENTOS.

Grafonomia - Estudo científico das relações sistemáticas 
envolvidas na geração e na análise dos manuscritos e 
dos desenhos, bem como dos traços resultantes dos 
instrumentos escritores e de desenho, tanto em suportes 
convencionais, como papel e quadros, quanto em 
equipamentos eletrônicos, como tablets. DOCUMENTOS.

Grama - O mesmo que traço. Termo utilizado 
especialmente nos casos de traços executados sem 
inversão do movimento. DOCUMENTOS.

Gramíneas - Família de plantas que se caracterizam 
como ervas monocotiledôneas, caule geralmente oco, 
articulado e pouco lenhoso, folhas lineares ao redor do 
caule e raízes fasciculares. AMBIENTAL.

Grau de habilidade do punho - Maior ou menor capacidade 
de um indivíduo desenvolver sua escrita. DOCUMENTOS.

Grilagem - Termo utilizado para designar a apropriação 
privada de terras através da força, da chantagem, por 
influência pessoal junto a órgãos responsáveis etc. A 
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palavra vem de ‘grilo’, animal que delimita seu território 
por seu grito particular. AMBIENTAL.

Grileiro - Denomina-se assim aquele que se pretende 
ilegalmente proprietário de uma terra. Os ‘grileiros’ 
podem ser simplesmente impostores, falsificadores, 
mais ou menos engenhosos e hábeis, às vezes 
escroqueiros de grande envergadura. AMBIENTAL.

Grupo gráfico - Conjunto de caracteres gráficos ligados 
entre si. DOCUMENTOS.

GSM - Global System for Mobile Communications. Sistema 
global para comunicações móveis. INFORMÁTICA.

Guilhoches - Desenhos intrincados formados por linhas 
finas e entrelaçadas, impressos em um documento com 
a finalidade de dificultar sua reprodução digitalizada. 
DOCUMENTOS.

Grafismo - Guilhoches
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H
Hábitat - Ambiente que oferece um conjunto de condições 
favoráveis para o desenvolvimento, a sobrevivência e 
a reprodução de determinada espécie de organismos. 
Por exemplo, o hábitat da truta é formado por rios bem 
oxigenados e com baixa salinidade em zonas de clima 
temperado. AMBIENTAL.

Hábito gráfico - Qualquer elemento ou característica da 
escrita que se repete com persistência. DOCUMENTOS.

Halon - Agente extintor de compostos químicos formados 
por elementos halogênios (flúor, cloro, bromo e iodo). 
INCÊNDIOS.

HardLock - Ver Dongle. INFORMÁTICA.

Hash - Resultado de funções unidirecionais de resumo. 
Ver Função unidirecional de resumo. Algoritmo de 
autenticação digital que gera para cada arquivo uma 
sequência individualizadora de caracteres, com o 
objetivo de garantir autenticidade e integridade dos 
dados. INFORMÁTICA.
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HD ou HDD - Hard disk ou hard disk drive. Ver Disco 
rígido. INFORMÁTICA.

Hectare - Medida de superfície equivalente a 10.000 
(dez mil) metros quadrados e a 100 ares. AMBIENTAL.

Hematoma - Saída de sangue dos vasos sanguíneos, 
com seu acúmulo em um espaço formado recentemente, 
geralmente após uma lesão traumática. Não há infiltração 
do sangue no interior dos tecidos vizinhos, estando 
estes deslocados e comprimidos pela massa de sangue 
acumulado. MEDICINA.

Hemograma - Resultado da análise quantitativa e 
qualitativa dos elementos figurados contidos em 1 
mm3 de sangue: contagem dos eritrócitos, leucócitos, 
reticulócitos e trombócitos, concentração de hemoglobina 
e fórmula leucocitária. MEDICINA.

Hesitação - Característica de um traçado moroso, 
irregular, oscilante, que denota incerteza quanto ao 
curso normal. DOCUMENTOS.

Híbrido - Planta ou qualquer outro ser vivo proveniente 
do cruzamento de dois indivíduos de espécies diferentes. 
AMBIENTAL.

Hidrante - Dispositivo colocado na rede de distribuição 
de água, permitindo sua captação pelos bombeiros para 
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combate a incêndio. Pode ser encontrado nas versões 
de coluna (barbará) e subterrâneo. INCÊNDIOS.

Hidrografia - Representação cartográfica dos elementos 
hidrográficos permanentes ou temporários. AMBIENTAL.

Hilite - Micropartícula com tinta encapsulada, reativa 
à radiação ultravioleta, introduzida na massa do papel 
durante a sua fabricação, que se rompe sob ação 
mecânica. DOCUMENTOS.

Hímen - Fina membrana formada por uma prega da 
mucosa vaginal, que separa parcialmente a vagina da 
vulva. O hímen rasga-se durante a primeira relação 
sexual, cicatrizando em forma de retalhos (lóbulos 
himenais). Depois do primeiro parto, os restos do 
hímen modificam-se e tomam o nome de carúnculas 
mirtiformes. MEDICINA.

HD ou HDD - Hímen
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Hioide - Osso móvel, localizado na região anterior do 
pescoço. MEDICINA.

Holograma - Tipo de dispositivo opticamente variável 
que possui efeitos visuais provocados pela difração da 
luz. DOCUMENTOS.

Home Broker - Sistema oferecido por diversas 
companhias para conectar seus usuários ao pregão 
eletrônico no mercado de capitais. Usado como 
instrumento para negociação no mercado de capitais 
via internet, ele permite que sejam enviadas ordens 
de compra e venda através do site de uma corretora 
na internet. É uma forma de negociação de papéis 
em bolsa de valores pelo meio de ordens emitidas 
em meio eletrônico para corretoras de títulos 
mobiliários regularmente credenciadas. É a tecnologia 
que proporciona acesso a negociações em renda 
variável através da rede mundial de computadores. 
CONTABILIDADE.
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HPA - Host Protected Area. Assim como o DCO, é uma 
área escondida em alguns discos rígidos, acessível 
apenas via software ou firmware que seja “HPA aware”. 
Normalmente, sistemas operacionais e usuários, 
usando comandos padrão da controladora do disco, 
não têm acesso a essa área. INFORMÁTICA.

HT - Hand-Talk, rádio portátil com bateria recarregável 
usado em comunicações operacionais. LOCAL DE CRIME.

Hioide - HT
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I
Iatrogenia - Perturbação ou doença causada ou 
resultante de tratamento médico (na maior parte dos 
casos secundariamente a tratamentos prescritos). 
MEDICINA.

ICCID - Integrated Circuit Card Identifier. Identificador 
de cartão de circuito integrado. É uma identificação 
internacional do cartão. INFORMÁTICA.

Identificação taxonômica - Identificação dos 
organismos vivos com base em aspectos reprodutivos 
e anatômicos seguindo sistema de classificação 
científica. AMBIENTAL.

Identificador equivalente - Qualquer referência que 
permita individualizar o item no lote, incluindo-se 
aqueles indicativos e apostos quando da apreensão. 
CONTABILIDADE.

Idiografismo - Aspecto de um grafismo observado 
quando uma letra ou número foge do padrão normal 
estabelecido ou padrão caligráfico. Característica 
individual. Idiografocinetismo. DOCUMENTOS.
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Igapó - Mata inundada, isto é, trecho de floresta onde 
a água, após a enchente dos rios, fica por algum tempo 
estagnada. AMBIENTAL.

Igarapé - Pequeno rio navegável geralmente afluente 
de rios maiores e que tem as mesmas características 
destes rios. AMBIENTAL.

Imagem de satélite - Imagem digital obtida por um 
sensor (passivo ou ativo) a bordo de um satélite artificial, 
codificada e transmitida para uma estação rastreadora 
na Terra. CARTOGRAFIA.

Imagem de sensor ótico - Imagem digital gerada por 
meio da discretização da resposta obtida por um sensor 
passivo. CARTOGRAFIA.

Imagem de sensor radar - Imagem digital gerada por 
meio da discretização da resposta obtida por um sensor 
ativo que opera na faixa de microondas. CARTOGRAFIA.
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Imagem digital - Termo utilizado para designar uma 
imagem armazenada em meio digital. É representada 
por meio de uma matriz de elementos infinitesimais de 
área, chamados “pixel”, associados a valores numéricos 
específicos que expressam a resposta obtida por um 
sensor (ótico ou radar) ou scanner. Comumente chamada 
de imagem matricial ou raster. CARTOGRAFIA.

Imagem latente - Dispositivo de segurança em impressão 
calcográfica, que traz uma imagem ou inscrição visível 
somente quando observada sob determinado ângulo e 
luz abundante. DOCUMENTOS.

Imagem multiespectral - Imagem digital de múltiplas 
bandas, obtida por meio da discretização das respostas 
recebidas por um sensor ótico em bandas de diferentes 
comprimentos de onda. CARTOGRAFIA.

Igapó - Imagem multiespectral
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Imagem secundária - Replicação da imagem primária do 
titular de um documento de identificação (como carteira 
de identidade ou passaporte), de forma digitalizada, 
podendo ser, por exemplo, impressa ou perfurada, 
visando dificultar a alteração da fotografia do titular do 
documento. DOCUMENTOS.

Imagem vetorial - Figura criada recorrendo a entidades 
de desenho como retas, pontos, curvas polígonos, 
e que geralmente são utilizados para representação 
cartográfica de rios, estradas, florestais, ocupações 
antrópicas, etc. AMBIENTAL.

Imagens raster - Figuras constituídas de pontos 
individuais chamados de pixels que são dispostos e 
coloridos de maneiras diferentes para formar um padrão 
e são organizados em linhas e colunas (Ex.: imagem de 
satélite).  AMBIENTAL.

Imbituba - Datum vertical do Sistema Geodésico 
Brasileiro, definido pelo nível médio do mar no Porto de 
Imbituba (SC). CARTOGRAFIA.

IMEI - International Mobile Equipment Identity. Identidade 
internacional de equipamento móvel (aparelho celular, 
tablet, etc). O número IMEI é único, sendo adotado 
pelas operadoras de telefonia móvel padrão GSM 
para identificação individualizada dos aparelhos. 
INFORMÁTICA.
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Imitação - Relativo a gemologia. Feita para apresentar 
a falsa aparência de gema natural. Imita o aspecto, 
cor e efeito das substâncias naturais, mas não possui 
suas propriedades químicas ou físicas. Estão incluídas 
todas as pedras sintéticas que não possuem similares 
na natureza (por exemplo, a fabulita, ou YAG). No 
comércio, porém, estas são consideradas também 
gemas sintéticas. AMBIENTAL.

Imóvel - Bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado 
como urbano ou rural, em função da sua localização, uso 
ou vocação. AVALIAÇÃO DE BENS.

Imóvel rural - Prédio rústico, de área contínua qualquer 
que seja a sua localização que se destina à exploração 
extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer 
através de planos públicos de valorização, quer através 
de iniciativa privada. AVALIAÇÃO DE BENS.

Impacto ambiental - Qualquer alteração das 
propriedades físico-químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população humana, suas atividades 
sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas 
e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade 
dos recursos ambientais bióticos e abióticos. Os 
impactos ambientais podem ser positivos ou negativos; 
reversíveis ou irreversíveis. AMBIENTAL.

Imagem secundária - Impacto ambiental
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Impacto ambiental regional - Todo e qualquer impacto 
ambiental que afete diretamente (área de influência 
direta do projeto), no todo ou em parte, o território de 
dois ou mais estados. AMBIENTAL.

Impressão calcográfica - Processo de impressão direta, 
com uso de chapas rígidas planas ou envolventes, cujas 
áreas de grafismos são gravadas abaixo das áreas de 
contragrafismos e a tinta é transferida diretamente para 
o substrato, produzindo uma impressão em alto relevo, 
de alta qualidade e definição, possível de ser detectada 
ao tato e observável à luz rasante. Calcografia. Também 
denominada Talho doce. DOCUMENTOS.

Impressão digital ou datilograma - Reprodução do 
desenho digital observado em um determinado suporte. 
BIOMETRIA FORENSE.

Impressão latente - Constituída por excreções da 
pele humana, como suor, gordura, aminoácidos. Não é 
prontamente perceptível a olho nu, por isso necessita de 
tratamento com reveladores ou reagentes específicos. 
BIOMETRIA FORENSE.

Impressão modelada - Encontrada em superfícies 
macias como massa de vidraceiro, goma de mascar, 
argila, etc. BIOMETRIA FORENSE.

Impressão ofsete - Processo gráfico de impressão 
indireta, com uso de matrizes planas, utilizando fôrmas 
com áreas de grafismos e contragrafismos no mesmo 
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nível, resultando em impressão sem relevo, de alta 
qualidade e definição. DOCUMENTOS.

Impressão tipográfica - Processo gráfico de impressão 
direta, com uso de matrizes em alto relevo (tipos ou 
clichês) diretamente sobre o papel (ou polímero) por 
meio de pressão, produzindo impressão em baixo 
relevo. DOCUMENTOS.

Impressão visível - Impressão impregnada com algum 
tipo de substância corante (tinta, sangue, graxa, etc.) 
e, por isso, é facilmente localizada a olho nu sob luz 
convencional. BIOMETRIA FORENSE.

IMSI - International Mobile Subscriber Identity. Código 
de identificação internacional. É o número utilizado pelas 
operadoras telefônicas para identificar um assinante de 
serviço móvel pessoal. INFORMÁTICA.

Incêndio - Fogo de origem acidental, geralmente sem 
controle. INCÊNDIOS.

Incêndio florestal - Fogo sem controle em formações 
florestais ou outros tipos de vegetação que se propaga 
livremente respondendo às variações do ambiente (ver 
também queimada). AMBIENTAL.

Inclinação - Ver inclinação axial. DOCUMENTOS.

Impacto ambiental regional - Inclinação



184

Glossário de Ciências Forenses

Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

Inclinação axial - Ângulo de cada um dos eixos verticais 
em relação à linha de base da letra ou da escrita. 
Inclinação. DOCUMENTOS.

Incompatibilidade - Combinação de alelos não 
compatíveis, significando que os perfis genéticos têm 
origem diferente, ou não pertencem a um membro da 
mesma família. GENÉTICA.

Indexação - Catalogação das ocorrências alfanuméricas 
de um conjunto de dados, de forma que sejam acessadas 
e recuperadas rapidamente. INFORMÁTICA.

Índice de imobilização de renda - Índice calculado 
pelo Perito Criminal, quando identificado aumento de 
patrimônio entre dois períodos, para demonstrar a 
parcela da renda declarada ajustada que foi utilizada 
para lastrear tal elevação. CONTABILIDADE.

Infecção - Colonização de um organismo hospedeiro 
por uma espécie estranha de micro-organismo (fungos, 
bactérias, vírus). MEDICINA.

Inflamação - Reação de defesa do organismo há uma 
agressão externa ou interna. A inflamação pode também 
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ser considerada como parte do sistema imunológico, o 
chamado sistema imune inato, assim denominado por sua 
capacidade para deflagrar uma resposta não específica 
contra padrões de agressão previamente e geneticamente 
definidos pelo organismo agredido. MEDICINA.

Informações cadastrais bancárias - Referem-se a 
todas as informações cadastrais do cliente, disponíveis 
na instituição financeira, tais como informações de renda, 
patrimônio, relacionamentos etc. CONTABILIDADE.

INFOSEG - Rede de Integração Nacional de Informações 
de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização, da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública: integra os 
bancos de dados das secretarias de segurança pública 
de todos os estados e Distrito Federal, o Registro 
Nacional de Carteira de Habilitação e RENAVAM, do 
Departamento Nacional de Trânsito. LOCAL DE CRIME.

Infraestrutura - Conjunto de obras e serviços que dá 
suporte às atividades econômicas, sociais ou à utilização 
de um bem. AVALIAÇÃO DE BENS.

Iniciação por simpatia - As ondas de choque geradas 
por uma explosão produzem efeitos mecânicos de 
compressão. Dependendo da velocidade de detonação 
e distância esse efeito pode ser suficiente para provocar 
a detonação de outra carga explosiva que se encontre 
próxima, não necessariamente em contato íntimo com a 
primeira carga explosiva. A esse fenômeno chamamos 
Simpatia. EXPLOSIVOS.

Inclinação axial - Iniciação por simpatia
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Instalação - Conjunto de aparelhos, peças ou 
dispositivos necessários ou acessórios à utilização de 
um bem.AVALIAÇÃO DE BENS.

Instrumento escritor - Objeto utilizado para produzir 
os manuscritos, geralmente, caneta. Instrumento 
escriturador. DOCUMENTOS.

Integridade - Verificar a integridade de um dado significa 
possibilitar que qualquer alteração de seu conteúdo 
pode ser inequivocamente detectada. INFORMÁTICA.

Intemperismo - Conjunto de processos físicos, 
químicos e biológicos que atuam sobre rocha e minerais 
que resulta na sua desintegração ou decomposição. 
AMBIENTAL.

Internet das Coisas - Conjunto de dispositivos (ou 
“coisas”) com sistema computacional embutido que 
possibilita sua interoperabilidade através da Internet. 
INFORMÁTICA.

Interrupção - Ver ponto de parada. DOCUMENTOS.

Inumação - Consiste na colocação de cadáver 
diretamente sob a terra, ou em sepultura, jazigo ou 
local de consumpção aeróbia (construção formada 
por compartimentos especificamente concebidos de 
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forma a permitir a oxigenação ambiental necessária à 
consumpção dos restos biológicos). MEDICINA.

Inventário florestal - Procedimento técnico que 
visa o levantamento das informações qualitativas e 
quantitativas de recursos florestais em determinada 
área. AMBIENTAL.

Invólucro de bloqueio de sinais - Tipo de sacola 
elaborada com material que bloqueia os sinais de cobertura 
das operadoras de telefonia celular. INFORMÁTICA.

IoT - Internet of Things. Ver Internet das Coisas. 
INFORMÁTICA.

IP - Internet Protocol. Protocolo de comunicação utilizado 
em redes de computadores, incluindo a Internet. O 
endereço IP é uma sequência de bytes que identifica os 
dispositivos conectados à rede. INFORMÁTICA.

IPI - Informação Pessoal Invisível. Dispositivo de 
segurança que consiste na impressão codificada de 
informações na fotografia do titular de um documento, 
sendo visível com utilização de lentes ou filtros 
específicos. DOCUMENTOS.

Irradiação - Uma das formas de propagação de calor, 
transmitida por ondas de energia calorífica que se 
deslocam através do espaço. INCÊNDIOS.

Instalação - Irradiação
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Isocoria - Igualdade do diâmetro das duas pupilas. 
MEDICINA.

Isquemia - Paragem ou insuficiência do fornecimento de 
sangue a um tecido ou a um órgão. Pode ser devida 
a vasoconstrição, a obstrução ou compressão arteriais.
MEDICINA.



189Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

J
Jampeamento - Ligação elétrica em by-pass, que 
mantém a continuidade elétrica de um condutor ou entre 
condutores. ENGENHARIA.

Jato - Forma da água ao sair do esguicho. Pode ser 
sólido ou contínuo, chuveiro e neblina. INCÊNDIOS.

Jogo de planilha - Ocorrência, na planilha da empresa 
contratada, de sobrepreços contrabalançados por 
subpreços, cujo somatório, ainda que seja o menor 
apresentado, não seja necessariamente a melhor 
proposta para a Administração. AVALIAÇÃO DE BENS.

Joias - Toda peça ornamental (enfeita pessoas) é uma 
joia. Geralmente uma joia refere-se a uma peça de 
joalheria, contendo gemas montadas em metal precioso. 
Refere-se também a gemas lapidadas, desmontadas.  
AMBIENTAL.

JSCP - Juros sobre Capital Próprio. Valor pago em 
dinheiro do valor referente à remuneração do capital 
próprio, calculado sobre as contas do patrimônio. 
CONTABILIDADE.
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Jusante - Todo ponto referencial ou seção de rio 
compreendido entre o observador e a foz de um 
curso d’água — ou seja, rio abaixo em relação a este 
observador. AMBIENTAL.
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K
Keylogger - Programa de computador que realiza 
a captura de teclas pressionadas por um usuário e 
geralmente é utilizado para a obtenção de senhas de 
maneira furtiva. Ver Malware. INFORMÁTICA.
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L
Lâmina - Corte histológico de tecido vegetal ou animal, 
que permite a observação e análise dos elementos 
anatômicos com o auxílio de um microscópio ou lupa 
estereoscópica. AMBIENTAL.

Laminado - Película protetora, utilizada principalmente 
em documentos de identificação para proteção dos 
dados do titular contra tentativas de alteração. Pode 
conter diversos efeitos ou dispositivos incorporados, 
como fluorescência e hologramas. DOCUMENTOS.

Laminado de segurança CONFIRM® 3M - Laminado 
com retro reflexão constituído por uma camada de 
microesferas de vidro, que formam uma imagem 
refletida quando observado com o uso de instrumental 
adequado. DOCUMENTOS.

Latada - Sistema utilizado para conduzir videira e 
outras espécies de plantas trepadeiras, que consiste 
na colocação de postes ou mourões interligados ou 
cobertos por um aramado para o desenvolvimento da 
rama. Ver caramanchão. AGRONOMIA.
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Latifúndio improdutivo - Grandes proporções de terras 
aptas à produção agropecuária, porém não cultivadas 
ou exploradas com técnicas de baixa produtividade. 
AMBIENTAL.

Latitude - Ângulo entre o plano do horizonte e o eixo de 
rotação da Terra. De forma simplificada, é a distância 
angular de um dado ponto da superfície terrestre à linha 
do Equador. A latitude vai de 0º a 90º para o Norte e para 
o Sul. CARTOGRAFIA.

Latossolo - Solo que possui horizonte B latossólico, 
imediatamente abaixo do horizonte A. Solo de grande 
espessura, poroso, cor avermelhada, predominante de 
clima quente e úmido e pobre em nutrientes e minerais. 
AMBIENTAL.

Lavagem química - Modalidade de alteração documental 
que consiste em fazer desaparecer parte ou totalidade 
de um texto mediante o emprego de reagentes químicos. 
DOCUMENTOS.

Lavoura - Preparo da terra com o objetivo de implantar 
uma cultura, realizado manualmente ou com a utilização 
de implementos agrícolas. Plantação. AMBIENTAL.

Lavra - Fase da mineração representada pelo conjunto 
de operações que tem como objetivo a extração 
econômica das diversas substâncias minerais úteis de 
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uma jazida até o seu beneficiamento primário. O mesmo 
que explotação. AMBIENTAL.

Legenda - Parte de uma carta ou mapa, situada, 
geralmente, fora da moldura, com todos os símbolos 
e convenções cartográficas, e suas respectivas 
explicações. CARTOGRAFIA.

Leito fluvial - Canal que representa a parte mais baixa 
do terreno à sua volta (geralmente um vale) de um rio, 
escavado pelo escoamento da água e sedimentos, ao 
longo da qual se deslocam, em períodos normais, água 
e sedimentos. AMBIENTAL.

Lençol freático - Camada de água existente abaixo 
da superfície da terra que se forma a pequenas 
profundidades e que se origina da infiltração da água 
da chuva no solo. AMBIENTAL.

Lenho - Conjunto de tecidos de sustentação, condução 
e reserva que constituem o cerne de indivíduos vegetais 
lenhosos. AMBIENTAL.

Lenho juvenil - Camada de madeira formada quando a 
planta ainda é jovem, localizada em torno da medula no 
tronco e nos ramos. AMBIENTAL.

Lesão atípica - Não apresenta características 
específicas que permitam identificar, associar, incluir 

Latifúndio improdutivo- Lesão atípica
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ou excluir o agente vulnerante ou seu mecanismo de 
ação. MEDICINA.

Lesão com assinatura - Apresenta características 
específicas que permitem identificar o agente vulnerante.
MEDICINA.

Lesão contusa - Causada por superfícies geralmente 
planas, e atuam por pressão, tração, torção, compressão, 
descompressão ou atrito. MEDICINA.

Lesão típica - Apresenta características específicas que 
permitam sugerir, associar, incluir ou excluir o agente 
vulnerante ou seu mecanismo de ação. MEDICINA.

Letra de fôrma - Letras maiúsculas manuscritas em 
estilo de caráter tipográfico. DOCUMENTOS.

Levantamento - Conjunto de operações geodésicas, 
aéreas, topográficas e cadastrais destinadas à confecção 
de plantas, cartas ou mapas. CARTOGRAFIA.

Levantamento aerofotogramétrico - Método de 
levantamento fotográfico que utiliza como sensor uma 
câmera fotogramétrica a bordo de aeronave, para 
fotografar a área de interesse de forma sistemática 
compondo faixas de fotografias aéreas com 
especificações que permitam a construção de modelos 
estereoscópicos. CARTOGRAFIA.
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Levantamento topográfico - Método de levantamento 
cujo objetivo principal é a determinação do relevo da 
superfície terrestre e a localização dos acidentes naturais 
e artificiais dessa superfície. CARTOGRAFIA.

LGE - Líquido Gerador de Espuma. Utilizado no combate 
a incêndios. INCÊNDIO.

Licença ambiental - Ato administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, estabelece as condições, 
restrições e medidas de controle ambiental que deverão 
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física 
ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental. AMBIENTAL.

Licenciamento ambiental - Procedimento administrativo 
destinado a licenciar atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou ainda, capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental. 
AMBIENTAL.

Limite de detecção - Menor massa ou concentração de 
substância detectável pelo método analítico empregado. 
QUÍMICA.

Limite de quantificação - Menor concentração do analito, 
que pode ser quantificada na amostra com exatidão e 

Lesão com assinatura -  Limite de quantificação
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precisão aceitáveis, sob as condições experimentais 
adotadas. QUÍMICA.

Linearidade - Capacidade do método de gerar 
resultados linearmente proporcionais à concentração 
do analito, enquadrados em faixa analítica especificada. 
QUÍMICA.

Linha de base - Linha real (impressa) ou imaginária 
sobre a qual a escrita é produzida. DOCUMENTOS.

Linhagem - Série de gerações; linha de parentesco; 
genealogia. GENÉTICA.

Linux - Sistema operacional baseado em software livre. 
Possui diversas distribuições e versões. INFORMÁTICA.

Líquido volátil - Líquido com facilidade de evaporação 
à temperatura ambiente. QUÍMICA.

Lista das espécies da fauna ameaçada de extinção 
- Lista onde são apontadas as espécies da fauna 
brasileira que, de alguma forma, estão ameaçadas 
quanto à sua existência (Instrução Normativa MMA n° 
03, de 27 de maio de 2003 - Lista Oficial das Espécies da 
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (considerando 
apenas os seguintes grupos de animais: anfíbios, aves, 
invertebrados terrestres, mamíferos e répteis; Instrução 
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Normativa MMA n° 05, de 21 de maio de 2004 - Lista 
Oficial das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes 
Ameaçados de Extinção e Sobrexplotados ou Ameaçados 
de Sobrexplotação; Instrução Normativa MMA n° 52, de 
08 de novembro de 2005 - Altera os anexos I e II da 
Instrução Normativa MMA n° 05, de 21 de maio de 2004). 
Espécies ameaçadas são aquelas cujas populações e 
hábitats estão desaparecendo rapidamente, de forma a 
colocá-las em risco de tornarem-se extintas. AMBIENTAL.

Lista de espécies da flora ameaçada de extinção - Rol 
de espécies vegetais com alto risco de desaparecimento 
na natureza em futuro próximo, assim reconhecidas pelo 
Ministério do Meio Ambiente, com base em documentação 
científica disponível (PORTARIA MMA Nº 443, de 17 de 
dezembro de 2014). AMBIENTAL.

Litossolo - Solo pouco desenvolvido, caracterizado por 
possuir o horizonte A assentado diretamente sobre a 
rocha consolidada. AMBIENTAL.

Live CD - CD de inicialização. INFORMÁTICA.

Livor mortis ou livor de hipóstase - Processo de 
deposição gravitacional do sangue, consequente ao 
término da circulação sanguínea associado ao processo 
de morte, nas áreas de maior declive do corpo. Tem início 
duas horas após a morte, com coloração violácea, mas 
com tendência a escurecer gradativamente na medida 
em que, com passar das horas, aumentam os níveis de 
hemoglobina reduzida. Apresentam mobilidade com as 

Linearidade - Livor mortis ou livor de hipóstase
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mudanças de posição do cadáver, até o período de 12 
horas, quando se fixam em sua última posição. Podem 
ser difíceis de observar em indivíduos de pele mais 
escura e nos casos de mortes associadas há processos 
hemorrágicos. MEDICINA.

Livros e documentos fiscais - Livros e documentos 
de suporte relacionados ao registro, apuração e 
recolhimentos de obrigações tributárias, principais 
e acessórias. Compreendem os documentos que 
registram os atos e fatos relacionados com as atividades 
tributárias de uma entidade, dos quais as informações 
necessárias à apuração, recolhimento e compensação 
de tributos são extraídas. Os documentos devem ser 
revestidos de formalidades essenciais (intrínsecas 
e extrínsecas) definidas na legislação fiscal e, 
normalmente, são objeto de exame pelas autoridades 
fazendárias. Exemplos: Livro de Apuração de IPI, Livro 
de Apuração de ICMS, Livro Registro de Entrada, Livro 
Registro de Inventário, Livro de Apuração do Lucro Real 
(LALUR) etc. CONTABILIDADE.

Lixiviação - Processo superficial de separação sofrido 
por rochas e solos ao serem lavados pelas águas 
das chuvas no qual os minerais de maior solubilidade 
são levados para camadas mais profundas dos solos 
ficando na superfície os minerais de menor solubilidade, 
tornando-os mais pobres. AMBIENTAL.

Local de crime externo - Aquele constituído por extensão 
aberta situado fora das edificações de qualquer natureza. 
LOCAL DE CRIME.
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Local de crime imediato - Aquele onde ocorreu o 
evento alvo da investigação. É a área em que se 
presume encontrar a maior concentração de vestígios 
relacionados ao fato. LOCAL DE CRIME.

Local de crime interno - Aquele compreendido no interior 
das habitações de qualquer natureza. Os ambientes 
cobertos, tendo ou não sua área delimitada por paredes, 
e o terreno cercado ou murado será considerado como 
local interno. LOCAL DE CRIME.

Local de crime mediato - Compreende as adjacências 
do local de crime. A área intermediária entre o local onde 
ocorreu o fato e o grande ambiente exterior e que pode 
conter vestígios relacionados ao fato sob investigação. 
Entre o local imediato e o mediato existe uma continuidade 
geográfica. LOCAL DE CRIME.

Local de crime relacionado - Área em que podem 
ser obtidas informações objetivas que se relacionam 
com o mesmo crime e que possam auxiliar no contexto 
da investigação, mas que não possui continuidade 
geográfica com as áreas imediatas e mediatas ao local 
de crime. LOCAL DE CRIME.

Local de crime, cena de crime ou local - Toda área 
física ou virtual na qual tenha ocorrido um fato que possa 
assumir a configuração de infração penal e que exija 
providências da polícia. Mais do que um ponto isolado 
no espaço, o local de crime pode abranger áreas sem 
ligação geográfica direta com o lugar imediato do fato, 

Livros e documentos fiscais - Local de crime, cena de crime ou local
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desde que essas áreas possuam vestígios relacionados 
a atos materiais, anteriores ou posteriores, à ação 
criminosa. LOCAL DE CRIME.

Local de informática - Local onde se encontram 
vestígios em ambientes computacionais que 
demandam profissional de perícia especializado 
para sua constatação, exame, coleta e preservação. 
INFORMÁTICA.

Log - Registro de histórico, que pode ser das atividades 
de um determinado programa, da comunicação entre 
computadores, das ações de um usuário em um sistema 
ou outro histórico qualquer mantido automaticamente 
por computadores. INFORMÁTICA.

Longitude - Ângulo entre o plano de um meridiano 
qualquer e o plano do Meridiano de Greenwich. De 
forma mais simplificada, é a distância angular de um 
dado ponto da superfície terrestre ao Meridiano de 
origem (Greenwich). A Longitude vai de 0º a 180º para 
o Leste e para o Oeste. CARTOGRAFIA.

Luminescência - Propriedade de uma substância emitir 
luz na faixa espectral visível ao absorver determinada 
radiação (na faixa do ultravioleta ou do infravermelho). 
Há dois tipos de luminescência: a fluorescência, onde 
a emissão de luz cessa quando a fonte de radiação 
é retirada, e a fosforescência, onde a emissão de luz 
permanece por determinado tempo mesmo depois de 
retirada a fonte de radiação. DOCUMENTOS.
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Lupa estereoscópica - Instrumento ótico de ampliação/
magnificação do elemento observável, que permite uma 
visão estereoscópica ou visão convergente, quando, o 
indivíduo obtém informações quanto à profundidade, 
distância, posição e tamanho dos objetos, gerando 
uma sensação de visão permitindo a observação dos 
elementos em profundidade tridimensional. AMBIENTAL.

Luxação - São lesões articulares provocadas por 
movimentos exagerados, com deslocamento parcial 
e mantido das superfícies articulares, que deixam de 
manter suas superfícies de contato e suas relações 
anatômicas. MEDICINA.

Luz rasante - Luz que incide obliquamente sobre uma 
superfície, em ângulo reduzido. DOCUMENTOS.

Luz transmitida - Luz que incide por baixo do documento 
e o atravessa. Luz diascópica. DOCUMENTOS.

Local de informática - Luz transmitida
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M
Mac OS - Macintosh Operating System. Denominação do 
sistema operacional padrão dos computadores Macintosh 
produzidos pela empresa Apple. INFORMÁTICA.

Macega - 1. capim encontrado em campos ou pastagens 
que, pelo seu tamanho, quando seco dificulta o transito 
e a circulação de veículos, máquinas e animais. 2. 
arbusto rasteiro encontrado geralmente, em pastagens 
de qualidade inferior. AMBIENTAL.

Maceração - Processo especial de transformação 
cadavérica do feto no útero materno. MEDICINA.

Madeira de lei - Espécie de valor comercial que é 
utilizada principalmente pela indústria de móveis e 
construção civil. AMBIENTAL.

Madeira serrada - Resulta do desdobramento em 
toras ou toretes, constituídas de peças cortadas 
longitudinalmente por meio de serra. AMBIENTAL.

Malware - Malicious software. Software destinado 
a se infiltrar em um sistema alheio de forma ilícita, 
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com o intuito de causar dano, alteração ou roubo de 
informações. Vírus de computador, worms, cavalos de 
tróia, keyloggers e spywares são considerados malware. 
INFORMÁTICA.

Manejo do solo - Todas as operações e técnicas 
realizadas no solo (calagem, fertilização, correção e outros 
tratamentos), com objetivo de  prepará-lo para o cultivo de 
plantas ou para manutenção, conservação ou melhoramento 
de suas qualidades e características. AMBIENTAL.

Manejo florestal sustentável - Administração da 
floresta para obtenção de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos 
de sustentação do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, 
a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de 
múltiplos produtos e subprodutos não-madeireiros, bem 
como a utilização de outros bens e serviços florestais. 
AMBIENTAL.

Manejo sustentável - Todo e qualquer procedimento de 
intervenção em um ecossistema, que, ao mesmo tempo, 
assegure a conservação da diversidade biológica e dos 
ecossistemas e o menor grau possível de alteração 
no ecossistema que sofreu ou sofrerá intervenção. 
AMBIENTAL.

Manguezal - Ecossistema situado em áreas costeiras 
tropicais, como estuários, laguna e fundo de baías, 
regularmente inundado pela água salobra, normalmente 
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protegido do impacto direto das ondas, oferecendo abrigo, 
alimento e local para reprodução de várias espécies de 
animais, principalmente de crustáceos. AMBIENTAL.

Manipueira - Suco leitoso da mandioca ralada, obtido 
por compressão, e que contém o veneno da planta 
(evaporado o veneno, ao fogo ou ao sol, faz-se do líquido 
o molho denominado tucupi); manicuera, águabrava, 
água-de-goma. AGRONOMIA.

Mapa - Representação gráfica sobre uma superfície 
plana, normalmente em escala pequena, dos aspectos 
geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a 
superfície (Planisfério ou Mapa Mundi), de uma parte 
(Mapas dos Continentes) ou de uma superfície definida 
por uma dada divisão político-administrativa (Mapa do 
Brasil, dos Estados, dos Municípios) ou por uma dada 
divisão operacional ou setorial (bacias hidrográficas, 
áreas de proteção ambiental, setores censitários). 
CARTOGRAFIA.

Mapa geoidal - Mapa por meio do qual se pode obter, 
aproximadamente, a altura ou ondulação geoidal em 
um ponto da superfície terrestre. CARTOGRAFIA.

Mapa temático - Mapa cujo objetivo é a representação 
gráfica de informação de caráter especializado. 
São exemplos de mapas temáticos os mapas 
agrícolas, arqueológicos, climáticos, econômicos, etc. 
CARTOGRAFIA.

Manejo do solo - Mapa temático
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Mapa-índice - Documento de referência cartográfica, 
editado pela Diretoria de Serviço Geográfico do 
Exército, com a representação das cartas existentes 
em determinada escala e contendo as seguintes 
informações: existência e tipo da folha, índice de 
nomenclatura e código de referência da folha (Número 
de Mapa-Índice - MI), organização responsável pela 
edição mais atualizada e a divisão das áreas de 
suprimento cartográfico. CARTOGRAFIA.

Mapoteca analógica - Conjunto de cartas, mapas 
e documentos cartográficos registrados em papel. 
CARTOGRAFIA.

Máquina virtual - Sistema, implementado através de 
software, que executa programas como um computador 
real, também chamado de processo de virtualização. 
INFORMÁTICA.

Maravalha - Lâmina fina resultado do processo de 
aparelhamento da madeira. Muito utilizada como 
cobertura do piso (cama) em instalações destinadas ao 
criatório de animais como aviários, pocilgas e currais 
ou como cobertura morta. AMBIENTAL.

Marca d’água - Motivos, como figuras, símbolos, letras 
ou palavras, formados na massa do papel durante sua 
fabricação. É observável por transparência, não reage 
à luz ultravioleta e não é removida nos processos de 
lavagem química. Filigrana. DOCUMENTOS.
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Marca tátil - Impressão em alto relevo, com formato e posição 
específicos, perceptível ao pelo tato. DOCUMENTOS.

Marco testemunho - Marco utilizado para compor 
o alinhamento no limite de imóveis, sendo que a 
intersecção de dois alinhamentos destes marcos permite 
a identificação em campo de vértices localizados em 
limites inacessíveis. CARTOGRAFIA.

Mapa-índice - Marco testemunho
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Máscara autônoma - Equipamento constituído de 
máscara facial, válvula de demanda e traqueia, acoplados 
a um cilindro de ar-comprimido respirável. Costuma ser 
utilizado em ambientes com alta concentração de fumaça. 
INCÊNDIO.

Massa bruta - Massa total do material incluindo suas 
embalagens. QUÍMICA.

Massa líquida - Massa do material sem embalagem. 
QUÍMICA.

Massapé - Solos pretos e argilosos, de grande 
fertilidade, provenientes da decomposição de xistos 
metamórficos. AMBIENTAL.

Mata ciliar - Formação florestal que ocorre nas margens 
dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes.de 
médio e grande porte e leitos relativamente largos, ao 
ponto das copas das árvores de ambos os lados não se 
tocarem. Também é conhecida como mata de várzea 
ou floresta ripária. É tratada pelo Código Florestal 
como área de preservação permanente. Desempenham 
importantes funções, tais como reter e filtrar resíduos 
de agroquímicos evitando a poluição dos cursos d’água; 
proteger contra o assoreamento dos rios e evitar 
enchentes; formar corredores para a biodiversidade; 
conservar o solo; auxiliar no controle biológico das 
pragas; e equilibrar o clima. AMBIENTAL.
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Mata de galeria - Vegetação florestal que acompanha 
cursos d’água, em que as copas das árvores de ambos 
os lados das margens se entrecruzam, formando 
uma cobertura florestal semelhante a uma galeria. 
É considerado um dos tipos fitofisionômicos (ver 
fitofisionomia) florestais do bioma Cerrado. AMBIENTAL.

Material (gráfico) padrão - Manuscritos utilizados em 
exames grafoscópicos, que demonstram como o indivíduo 
escreve e com os quais os grafismos questionados serão 
comparados a fim de se determinar se foram ou não 
produzidos pela mesma pessoa. DOCUMENTOS.

Material (gráfico) questionado - Todo aquele sobre o 
qual haja dúvida quanto à sua autenticidade ou autoria. 
Peça impugnada, peça incriminada, peça questionada, 
peça suspeita. DOCUMENTOS.

Material biológico - Substâncias orgânicas, fluidas ou 
sólidas, de origem biológica. LOCAL DE CRIME.

Material radioativo - Material que contém substancia 
emissora de radiação ionizante. LOCAL DE CRIME.

Matrícula - Ato cadastral realizado pelo Registro de 
Imóveis que visa à perfeita identificação do imóvel, 
caracterizando-o e confrontando-o, conferindo-lhe um 
número de ordem pelo qual será identificado, sem criar, 
conferir ou modificar direitos. ENGENHARIA.

Máscara autônoma - Matrícula
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MD5 - Message Digest 5. Um dos algoritmos disponíveis 
para o cálculo de funções unidirecionais de resumo (hash). 
Gera saída com 128 bits de tamanho. INFORMÁTICA.

Meação - Sistema de exploração agrícola, regido 
por contrato, verbal ou escrito, entre um produtor 
denominado meeiro e um proprietário de terra, no 
qual o pagamento pela utilização da terra é feito com 
a metade da produção colhida na terra, pelo meeiro. 
AGRONOMIA.

Mecanografia - Escrita produzida por meios mecânicos, 
como datilografia, carimbo e impressão. DOCUMENTOS.

Meio ambiente - Conceito abrangente que engloba 
todos os seres vivos e tudo o que os cerca, influencia e é 
indispensável à sua sobrevivência: solo, clima, água, ar, 
nutrientes e os outros organismos. O meio sociocultural 
e sua relação com os modelos de desenvolvimento 
adotados pelo homem. AMBIENTAL.

Membro de compensação ou agente de compensação 
- A pessoa jurídica, instituição financeira ou a ela 
equiparada, responsável perante aqueles a quem 
presta serviços e perante a câmara de compensação 
e de liquidação, pela compensação e liquidação 
das operações com valores mobiliários sob sua 
responsabilidade. CONTABILIDADE.

Memória flash - Tipo de mídia de armazenamento 
computacional que utiliza circuitos eletrônicos 
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semelhantes à memória RAM, mas que mantém os dados 
persistentes. São utilizadas, por exemplo, em cartões 
de memória, pen drives, memória interna de celulares e 
câmeras fotográficas. INFORMÁTICA.

Memória RAM - Memória utilizada pelo processador 
para armazenar dados e programas que se encontram 
em execução. É uma memória rápida e armazena dados 
somente enquanto o computador está ligado (volátil). 
INFORMÁTICA.

Memorial descritivo - Descrição dos limites dos imóveis 
formados por vértices georeferenciados ou referenciados 
a marcos naturais, apresentando distâncias e ângulos 
entre si dados por rumos ou azimutes que interligados 
formam uma poligonal fechada. Documento pelo qual 
se obtém informações sobre o imóvel de forma a se 
conhecer seu perímetro, área, localização geográfica, 
descrição geométrica, confrontantes, dados de seu 
registro imobiliário, proprietário e responsável técnico 
por sua elaboração. AMBIENTAL. ENGENHARIA.

Mento - Relativo ao queixo. MEDICINA.

Mercadorias - Bens móveis tangíveis objetos de compra, 
venda, consumo ou permuta. CONTABILIDADE.

Mercadorias similares - Mercadorias que contenham 
elementos ou características iguais ou parecidas às 
questionadas. CONTABILIDADE.

MD5 - Mercadorias similares
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Meridiano - Linha de referência norte-sul, em particular 
os círculos máximos através dos pólos geográficos 
da Terra, de onde as longitudes e os azimutes são 
determinados. CARTOGRAFIA.

Meridiano Central do Fuso - Longitude de origem de 
cada fuso da projeção UTM. CARTOGRAFIA.

Meridiano de Greenwich - Meridiano Principal ou 
Meridiano de Origem, corresponde à longitude 0°, 
passando pela cidade de Greenwich, na Inglaterra, e 
sendo convencionado como o meridiano de referência, 
dividindo a Terra em hemisfério leste ou oriental, e 
hemisfério oeste ou ocidental. CARTOGRAFIA.

Metadados - Informações sobre os arquivos, tais como 
tamanho, datas de criação, modificação e acesso, 
atributos e permissões. INFORMÁTICA.

Metais pesados - Grupo de elementos químicos situados 
entre o Cu e o Pb na tabela periódica (pesos atômicos 
entre 63,5 e 200,5 e densidade superior a 4 g/cm3). Metais 
como o mercúrio, cobre, zinco, cádmio, níquel, cromo e 
chumbo, os quais são comumente utilizados na indústria e 
podem, se presentes em elevadas concentrações, retardar 
ou inibir o processo biológico aeróbico ou anaeróbico e 
serem tóxicos aos organismos vivos. AMBIENTAL.

Método de construção - Ver gênese gráfica. DOCUMENTOS.
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Método do balanço - Análise dos efeitos financeiros 
causados pelas variações entre as quantidades e preços 
unitários questionados e as quantidades e preços 
unitários de referência do Perito Criminal Federal, 
utilizando valores monetários. AVALIAÇÃO DE BENS.

Método do desconto - Análise dos efeitos financeiros 
causados pelas variações entre as quantidades e preços 
unitários questionados e as quantidades e preços unitários 
de referência do Perito Criminal Federal, considerando 
o desconto original em termos percentuais. AVALIAÇÃO 
DE BENS.

Método grafoscópico - Conjunto sistematizado de 
procedimentos técnicos utilizados durante a realização 
do exame grafoscópico, que pode ser didaticamente 
dividido em pelo menos quatro fases: 1. Análise dos 
manuscritos; 2. Comparação das características 
observadas; 3. Avaliação ou ponderação da significância 
das similaridades e das diferenças observadas; e 4. 
Formulação da conclusão. DOCUMENTOS.

Métodos de identificação - São exames realizados para 
coleta de informações visando a identificação humana. 
Para tanto, o método deve possuir base científica, ser 
confiável e preciso, ter aplicabilidade sob condições 
de campo, mesmo na ausência de equipamentos ou 
instalações especiais e ter capacidade de produzir 
resultados dentro de período de tempo razoável. Os 
métodos de identificação podem ser primários ou 
secundários. DVI.

Meridiano - Métodos de identificação
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Métodos primários de identificação - Únicos métodos 
capazes de realizar a identificação humana, em conjunto 
ou isoladamente. São considerados métodos primários 
de identificação, de acordo com as recomendações 
da Interpol: impressões digitais, exame odontológico e 
exame genético. DVI.

Métodos secundários de identificação - Métodos que, 
apesar de não terem a capacidade de isoladamente 
realizar a identificação humana, representam meios 
aceleradores do processo de identificação, por atuarem 
como apoio aos métodos primários. São considerados 
métodos secundários de identificação: exame médico, 
vestes, pertences e fotografias. DVI.

MEV - Microscópio Eletrônico de Varredura. Tipo de 
microscópio eletrônico que produz imagens de uma 
amostra por meio de um feixe focalizado de elétrons. Os 
elétrons interagem com átomos da amostra produzindo 
vários sinais que podem ser detectados e que contêm 
informação sobre a topografia da superfície da amostra 
e sua composição. O feixe de elétrons é geralmente 
direcionado para varrer a superfície da amostra em um 
padrão de exploração retangular dividido em linhas, e 
a posição do feixe é combinada com o sinal detectado 
para produzir uma imagem. MEVs podem obter uma 
resolução melhor do que 1 nanômetro. As amostras 
podem ser observadas em alto ou baixo vácuo, em 
condições secas (em MEV ambiental), e a uma vasta 
gama de temperaturas. BALÍSTICA.

Microclima - Clima local, essencialmente uniforme, de 
área pequena. AMBIENTAL.
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Microimpressão - Letra, palavra, número ou expressão, 
impressa em tamanho diminuto, da ordem de décimo 
de milímetro, visível somente com o auxílio de um 
instrumento de ampliação. Microinscrição. Microletra. 
DOCUMENTOS.

Micro-ônibus - Veículo automotor de transporte coletivo 
com capacidade para até vinte passageiros. VEÍCULOS.

Mídia de armazenamento computacional - Qualquer 
meio que possa ser utilizado para o armazenamento de 
dados digitais. Exemplos incluem discos rígidos, CDs, 
DVDs, pendrives, cartões de memória e disquetes. 
INFORMÁTICA.

Mídia de destino - Mídia de armazenamento 
computacional onde será armazenada a cópia dos dados 
da mídia original. INFORMÁTICA.

Mídia de origem - Mídia de armazenamento computacional 
encaminhada para exame. INFORMÁTICA.

Mídia removível ou avulsa - Dispositivo de 
armazenamento computacional que pode ser 
intercambiável entre computadores. INFORMÁTICA.

Mineral - Substância química natural, sólida, homogênea, 
geralmente resultante de processos inorgânicos, 

Métodos primários de identificação - Míneral
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apresentando estrutura interna ordenada, composição 
química e propriedades físicas próprias e constantes 
dentro de certos limites que permitem a sua identificação 
como espécie mineral. AMBIENTAL.

Mineralogia - Ciência que estuda os minerais. 
AMBIENTAL.

Minério - Agregado de minerais rico em um determinado 
mineral ou elemento químico que é economicamente 
e tecnologicamente viável para extração (mineração). 
Pode ser uma rocha, sedimento ou solo. Trata-se de um 
corpo natural sólido e cristalino formado em resultado 
da interação de processos físico-químicos em ambientes 
geológicos. AMBIENTAL.

Miocárdio - Músculo estriado reticulado espesso, que 
constitui a quase totalidade da parede do coração. É 
revestido interiormente pelo endocárdio e exteriormente 
pelo epicárdio e pericárdio. MEDICINA.

Mistura - Mais de um perfil genético presente na mesma 
amostra, significa que existe DNA de mais de uma fonte. 
GENÉTICA.

Mistura heterogênea - Mistura de dois ou mais 
componentes formando duas ou mais fases visíveis. Por 
exemplo: óleo + água; água + areia; areia + pó de ferro. 
QUÍMICA.
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MMS - Multimedia Message Service. Tecnologia que 
permite o envio e recebimento de mensagens multimidia 
pela rede de telefonia móvel. INFORMÁTICA.

Modalidades de licitação - São as possíveis formas 
de procedimentos licitatórios contidas na Lei Federal 
8.666/93, sendo aplicada na aquisição de bens e 
serviços, no caso, a concorrência, a tomada de preços e 
o convite, bem como ainda o pregão (instituído pela Lei 
Federal 10.520/02). CONTABILIDADE.

Modelo à vista - Técnica de colheita de material gráfico 
na qual o fornecedor é solicitado a copiar/imitar os 
lançamentos constantes no material questionado que 
lhe forem apresentados. DOCUMENTOS.

MDT - Modelo Digital de Terreno. Representação digital 
de uma parte da superfície terrestre, por meio de um 
conjunto de pontos com coordenadas conhecidas em 
um determinado sistema de referência cartográfica, 
equidistantes ou não e com altimetria conhecida. 
Geralmente, são confeccionadas a partir da derivação 
de curvas de nível, permitindo uma visão tridimensional 
do terreno representado. CARTOGRAFIA.

Módulo fiscal - Unidade de medida agrária usada no 
Brasil, instituída pelo Estatuto da Terra (Lei 6.746/79). É 
expressa em hectares e é variável, sendo fixada para cada 
município, com vistas à cobrança do Imposto Territorial 
Rural (ITR), considerando os seguintes fatores: tipo de 
exploração predominante no local; renda obtida com a 

Mineralogia - Módulo fiscal
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exploração predominante; outras explorações existentes 
no município que sejam significativas em função da renda 
ou área utilizada; e conceito de propriedade familiar. Na 
região Norte, um módulo fiscal varia de 50 a 100 hectares; 
no Nordeste, de 15 a 90 hectares; no Centro-Oeste, de 
5 a 110 hectares; na região Sul, de 5 a 40 hectares; e no 
Sudeste, de 5 a 70 hectares. O Módulo Fiscal procura 
refletir a área mediana dos Módulos Rurais dos imóveis 
rurais do município. AMBIENTAL.

Módulo rural - Unidade de medida agrária, expressa em 
hectares, que busca refletir a interdependência entre a 
dimensão, a situação geográfica do imóvel rural, a forma 
e as condições de seu aproveitamento econômico. É 
calculado para cada imóvel rural em separado, e sua 
área reflete o tipo de exploração predominante no imóvel 
rural, segundo sua região de localização. AMBIENTAL.

Momento gráfico - Conjunto de letras ou traços 
executados de forma contínua sem que a caneta perca 
o contato com a superfície do suporte. DOCUMENTOS.
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Mongoloide - Tipo étnico humano que compreende os 
indivíduos de pele amarela, cabelos lisos, face achatada 
de diante para trás, fronte larga e baixa, espaço interorbital 
largo, maxilares pequenos e mento saliente. MEDICINA.

Monobloco - Estrutura autoportante onde se fixam 
os sistemas, conjuntos ou mecanismos de propulsão, 
suspensão, direção, freios e demais elementos de um 
veículo. VEÍCULOS.

Monocultura - Tipo de agroecossistema que significa 
uma parte da natureza reconstituída a ponto de garantir 
a produção de apenas uma espécie, que é cultivada em 
um espaço porque em um outro lugar há um mercado 
que demanda por sua produção. AMBIENTAL.

Montagem - Alteração documental em que dados de 
um ou mais documentos são utilizados para obtenção 
de novo documento ou alteração de um documento 
existente. DOCUMENTOS.

Montanha - Elevação que apresenta encostas íngremes, 
com declividade maior do que 15% e altitudes superiores 
a 300m. AMBIENTAL.

Montante - Área situada acima de outra à qual se refere, 
ou seja, área anterior em relação a que está se referindo. 
É comum nos referirmos a montante como sendo a 
direção voltada para a nascente de um rio e a jusante a 
área em direção a foz. AMBIENTAL.

Módulo rural - Montante
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Monumento natural - Categoria de unidade de 
conservação brasileira do grupo de Proteção Integral 
que tem como objetivo básico preservar sítios naturais 
raros, singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser 
constituído por áreas particulares. AMBIENTAL.

Morro - Elevação que apresenta encostas suaves, com 
declividade menor do que 15%, e altitudes que variam 
entre 100 e 300m. AMBIENTAL.

Motocicleta - Veículo automotor de duas rodas, com ou 
sem side-car, dirigido por condutor em posição montada. 
VEÍCULOS.

Motoneta - Veículo automotor de duas rodas, dirigido 
por condutor em posição sentada. VEÍCULOS.

Motor-casa (motor-home) - Veículo automotor cuja 
carroceria seja fechada e destinada a alojamento, 
escritório, comércio ou finalidades análogas. VEÍCULOS.

Mourão - Estaca grossa, resistente, fincada firme no 
solo, à qual se amarram reses para tratá-las ou se fixam 
ripas ou arames para formar uma cerca. AGRONOMIA.

Movimentação financeira efetiva - Representa os valores 
movimentados por pessoa física ou jurídica em contas 
mantidas em instituições financeiras, em determinado período, 
após ajustes na movimentação financeira. CONTABILIDADE.
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Mula ou mulo - Animal mamífero híbrido e estéril, 
resultante do cruzamento de jumento com égua, ou de 
cavalo com jumenta. Pertence ao mesmo gênero de 
Equus, isto é, do cavalo (Equus caballus) e do jumento 
(Equus asinus). AGRONOMIA.

Multirresistência - Designação dada a microrganismos 
resistentes a diferentes classes de antimicrobianos 
testados em exames microbiológicos. Fato consequente 
a diversos fatores, dentre os quais o principal é o uso 
empírico de antibióticos e quimioterápicos por leigos. 
MEDICINA.

Multirrotor - VANT impulsionado por asas rotativas, 
geralmente com 4 (quadricóptero), 6 (hexacóptero), 8 
(octacóptero) hélices, podendo ser dotado de sensores e 
sistema GPS, além da câmera utilizada para realização 
de aerolevantamentos. LOCAL DE CRIME.

Mumificação - Processo transformativo conservador 
do cadáver, podendo ser produzido por meio natural, 
artificial ou misto. MEDICINA.

Monumento natural - Mumificação
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N 
NA - Nota Agronômica. Somatório de pontos obtidos 
por um elemento amostral comparado ao elemento 
paradigma. O mesmo que Fator de Homogeneização ou 
Índice Médio Ponderado. AGRONOMIA.

Nadir - Ponto abaixo do horizonte onde a vertical do 
lugar (direção do fio a prumo) encontra a esfera celeste. 
CARTOGRAFIA.

Nascente - 1. Cabeceira de um rio. 2. Olho d’água que 
dá origem a um rio, lago ou qualquer outra forma de 
reservatório de água doce. 3. local onde nasce o sol. 
AMBIENTAL.

Nascituro - Feto concebido, mas ainda não nascido. 
MEDICINA.

Natimorto - Feto morto durante o período perinatal, que 
de acordo com a CID-10, inicia-se a partir da 22ª semana 
de gestação, quando o peso fetal é de 500g. MEDICINA.

Necrose - Estado de morte de um grupo de células, 
tecido ou órgão. MEDICINA.
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Negroide - Tipo étnico humano que compreende 
os indivíduos de pele negra, cabelos crespos, em 
tufos, crânio pequeno, perfil facial prognata, fronte 
alta e saliente, íris castanhas, nariz pequeno, largo e 
achatado, perfil côncavo e curto, narinas espessas e 
afastadas, visíveis de frente e circulares. MEDICINA.

Neutralização - Ação empregada em artefatos 
suspeitos com objetivo de interromper ou não permitir 
que ocorram efeitos danosos à vida e ao patrimônio. 
EXPLOSIVOS.

NF-e - Nota fiscal eletrônica. É um arquivo eletrônico. 
A empresa emite a NF-e e gera um arquivo eletrônico 
contendo as informações fiscais da operação comercial, 
o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira 
a garantir a integridade dos dados e a autoria do 
emissor. Este arquivo eletrônico é denominado Nota 
Fiscal Eletrônica. O arquivo é transmitido pela Internet, 
para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de jurisdição 
do contribuinte, que fará uma pré-validação do arquivo 
e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização 
de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da 
mercadoria. CONTABILIDADE.

Nicho - 1. Porção restrita de um hábitat onde são 
encontradas condições especiais de ambiente. 
AMBIENTAL. 2. Reentrância feita na parede para abrigar 
armários, prateleiras ou guardar objetos. ENGENHARIA.

NIV - Número de Identificação do Veículo (ver número de 
chassi e VIN). VEÍCULOS.
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Nível - Instrumento utilizado para executar o nivelamento 
geométrico. ENGENHARIA

Nível de manejo A (Primitivo) - Baseado em práticas 
agrícolas que refletem um baixo nível técnico-cultural. 
Praticamente não há aplicação de capital para manejo, 
melhoramento e conservação das terras e das lavouras. 
As práticas agrícolas dependem fundamentalmente do 
trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração 
animal com implementos agrícolas simples. AMBIENTAL.

Nível de manejo B (Pouco desenvolvido) - 
Caracterizado pela adoção de práticas agrícolas que 
refletem um nível tecnológico intermediário. Baseia-se 
em modesta aplicação de capital e de resultados de 
pesquisas para manejo, melhoramento e conservação 
das condições das terras e das lavouras. As práticas 
agrícolas, neste nível de manejo, incluem calagem 
e adubação com NPK; tratamentos fitossanitários 
simples; e mecanização com base na tração animal, ou 
na tração motorizada, apenas para desbravamento e 
preparo inicial do solo. AMBIENTAL.

Nível de manejo C (Desenvolvido) - Baseado em 
práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. 
Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de 
resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e 
conservação das condições das terras e das lavouras. 
A motomecanização está presente nas diversas fases 
da operação agrícola. AMBIENTAL.

Negroide - Nível de manejo C (Desenvolvido) 
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Nível Médio dos Mares - Altura média do mar, 
determinada por meio de marégrafos. CARTOGRAFIA.

Nível trófico - Posição de um organismo na cadeia 
alimentar, determinada pelo número de passos de 
transferência de energia e matéria até aquele nível. 
AMBIENTAL.

Nivelamento - Operação que tem por finalidade a medida 
do desnível entre dois pontos da superfície terrestre, 
referido ao geoide. CARTOGRAFIA.

Nomenclatura científica - Formado por uma estrutura 
binomial em que constam a descrição do gênero e do 
epíteto específico (espécie), complementados pelo nome 
do autor que descreveu a espécie. AMBIENTAL.

Nomenclatura comercial - Nomes populares pelos 
quais as espécies são conhecidas e/ou comercializadas, 
sendo que uma espécie pode apresentar diversos 
nomes comerciais assim como um nome comercial pode 
estar relacionado a diversas espécies biologicamente 
distintas. AMBIENTAL.

Norma do programa de financiamento - Conjunto 
de regras definidas pelo Poder Público, necessárias 
a qualificar os pretendentes a obter o financiamento 
disponibilizado. CONTABILIDADE.
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Norte cartográfico - Direção norte dos meridianos numa 
quadrícula cartográfica. Comumente chamado de Norte 
de Quadrícula. CARTOGRAFIA.

Norte geográfico - Direção do pólo Norte, definido pelos 
meridianos. Comumente chamado de Norte Verdadeiro. 
CARTOGRAFIA.

Norte magnético - Direção para onde aponta o pólo 
Norte de uma agulha magnética, assumida livre de 
outros efeitos que não sejam o campo magnético da 
Terra. CARTOGRAFIA.

Nota de corretagem - Documento que a sociedade 
corretora apresenta ao seu cliente, registrando a 
operação realizada em bolsa, com indicação da espécie, 
quantidade de títulos, preço, data do pregão, valor da 
negociação, da corretagem cobrada e dos emolumentos 
devidos. CONTABILIDADE.

NTP - Network Time Protocol. Serviço que permite a 
sincronização de data e hora em sistemas informatizados, 
através de redes de computador como a internet. 
INFORMÁTICA.

Numeração perfurada - Dispositivo de segurança que 
consiste na perfuração de um documento, com o objetivo 
de dificultar a substituição de folhas ou fotografias. 
DOCUMENTOS.

Nivel Médio dos Mares - Numeração perfurada
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Número de chassi - Conjunto de sinais, gravados sobre 
o chassi ou sobre o monobloco, que identifica um veículo 
(ver VIN e NIV). VEÍCULOS.

Fo
to:

 A
ss

is 
Ma

rin
ho

 C
ar

va
lho



231Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

O
Objeto de ocultação - Objeto utilizado com o fim de 
esconder substância ou material questionado. QUÍMICA.

Objeto questionado - Projeto, obra, empreendimento 
ou qualquer outro serviço ou benfeitoria sob exame. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Obliteração - Ocultação parcial ou total de uma escrita 
por meio de riscos, manchas, escritas superpostas ou 
uso de corretivo. Trancamento. DOCUMENTOS.

OCR - Optical Character Recognition. Tecnologia para 
reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem 
sejam eles escritos à mão, datilografados ou impressos.
INFORMÁTICA.

Octeto - Ver Byte. INFORMÁTICA.

Oferta de valores mobiliários - Ato mediante o qual 
a corretora ou o operador especial apregoa ou registra 
a intenção de comprar ou vender valores mobiliários. 
CONTABILIDADE.
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Ofsete - Impressão plana obtida por processo indireto. 
DOCUMENTOS.

OGM - Organismo geneticamente modificado. 1. 
Organismo cujo material genético (ADN/ARN) tenha 
sido modificado por qualquer técnica de engenharia 
genética que possibilite a geração de uma nova 
espécie ou uma espécie modificada da já existente. 
GENÉTICA. 2. Organismo que resulta de experimentos 
da engenharia genética no qual o material genético é 
movido de um organismo para outro, visando à obtenção 
de características específicas. AMBIENTAL.

Onda de choque - Um dos efeitos da detonação de 
uma carga explosiva é a produção instantânea de gases 
comprimidos na forma de uma camada, ou onda de 
choque, com dissipação radial a partir do ponto inicial da 
explosão (epicentro). Esta onda de choque propaga-se 
rapidamente através do meio circundante, provocando 
um gradiente de pressão, de alta velocidade, superando 
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Ofsete - Operador especial

a barreira sonora. Este efeito é muito explorado graças 
a sua capacidade de promover, por meio do emprego 
de cargas explosivas, a ruptura em estruturas rígidas. 
EXPLOSIVOS.

Ondulação geoidal - Vide: Altura geoidal. 
CARTOGRAFIA.

Ônibus - Veículo automotor de transporte coletivo com 
capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, 
em virtude de adaptações com vista à maior comodidade 
destes, transporte número menor. VEÍCULOS.

Open relay - Servidor de e-mail que é configurado de 
forma a permitir que uma mensagem seja enviada por 
usuários não autenticados. INFORMÁTICA.

Operação de câmbio - É a operação de troca de moeda 
de um país pela de outro país, formalizada por meio de 
Contrato de Câmbio registrado no Sistema Integrado de 
Registro de Operações de Câmbio (Sistema Câmbio), do 
BACEN. CONTABILIDADE.

Operador especial - Pessoa natural ou firma individual 
detentora de título de bolsa de mercadorias e futuros, 
habilitada a atuar no pregão e nos sistemas eletrônicos 
de negociação e de registro de operações, executando 
operações por conta própria e por conta de corretoras, 
desde que autorizadas pela bolsa. CONTABILIDADE.
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Ordem de compra ou de venda - Ato mediante o qual o 
cliente determina a uma corretora que compre ou venda 
valores mobiliários, ou registre operação, em seu nome 
e nas condições que especificar. CONTABILIDADE.

Orla de enxugo - Produzida pela entrada de um projétil 
de arma de fogo e ocorre quando a munição, ao passar 
pelo cano da arma, leva resíduos de pólvora, ferrugem e 
partículas e os deposita na pele ou vestes. Aparece com 
a forma de uma auréola escura em volta do orifício de 
entrada. MEDICINA.

Orla de escoriação - Produzida pela entrada de um 
projétil de arma de fogo, consiste no arrancamento da 
epiderme. Pode ser observada no orifício de saída, 
quando a pele é comprimida contra um anteparo. 
MEDICINA.

Orla de esfumaçamento - Constituída por grânulos de 
fuligem resultantes da combustão da carga propelente, 
sendo superficial e depositando-se apenas sobre a pele 
e/ou vestes interpostas, em torno do orifício de entrada, 
sendo facilmente removida por lavagem com água e 
sabão. MEDICINA.

Orla de queimadura ou chamuscamento - Produzida 
pelos gases superaquecidos resultantes da combustão 
do explosivo propelente e se forma nos tiros à curta 
distância, é uma zona característica do orifício de 
entrada do projétil, sendo verificada pela ocorrência de 
queimaduras dos pelos e da pele da vítima. MEDICINA.
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Ordem de compra ou de venda - OVI

Orla de tatuagem - Provocada por grãos de pólvora 
incombustos, ou ainda em combustão, por fragmentos 
de chumbo presentes nos projéteis não encamisados. 
Nos disparos oblíquos se concentra mais do lado do 
tiro. MEDICINA.

Orla equimótica - Observada do orifício de entrada até 
o orifício de saída. É importante para caracterizar reação 
vital. Decorre da ruptura de pequenos vasos sanguíneos 
e consequente extravasamento do sangue para os 
tecidos ao seu redor. MEDICINA.

Ortofoto - Imagem fotográfica ou digital em projeção 
ortogonal, resultante da transformação de uma fotografia 
aérea em perspectiva (projeção cônica), na qual os 
deslocamentos de imagem devidos à inclinação e ao relevo 
foram corrigidos matematicamente. CARTOGRAFIA.

Ortofotocarta - Ortofoto complementada por símbolos 
e convenções cartográficas, linhas e quadriculagem, 
com ou sem legenda, podendo conter informações 
planimétricas ou planialtimétricas. CARTOGRAFIA.

Ortorretificação - Processo de transformação da 
projeção cônica da fotografia aérea, ou de sua 
respectiva imagem digital, em uma projeção ortogonal, 
visando corrigir os deslocamentos da imagem devidos à 
inclinação e ao relevo. CARTOGRAFIA.

OVI - Tinta Opticamente Variável. Tinta que apresenta 
efeito óptico variável, com mudança de cor condicionada 
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ao ângulo de posicionamento da imagem impressa. Tinta 
de variação óptica. DOCUMENTOS.

Oxidação - Remoção de elétrons de um átomo ou 
grupamento atômico, como ocorre na transformação 
de um átomo metálico em seu íon correspondente, a 
oxidação também pode ser entendida como a reação de 
uma substância com o oxigênio. INCÊNDIOS.

Oxigênio dissolvido da água - Gás indispensável aos 
organismos aeróbios. A água, em condições normais, 
contém oxigênio dissolvido, cujo teor de saturação 
depende da altitude e da temperatura. A decomposição 
da matéria orgânica por bactérias aeróbias é, geralmente, 
acompanhada pelo consumo e redução do oxigênio 
dissolvido da água. Dependendo da capacidade de 
autodepuração do manancial, o teor de oxigênio 
dissolvido pode alcançar valores muito baixos, ou zero, 
extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbios. 
AMBIENTAL.
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P 
P2P - Peer-to-Peer. Arquitetura de redes de computadores 
ponto-a-ponto que permite o compartilhamento de 
serviços e dados sem a necessidade de um servidor 
central. INFORMÁTICA.

Padrão - Material coletado de forma controlada de uma 
determinada arma questionada que efetuará o exame 
de confronto balístico. A função do padrão é servir como 
modelo das deformações normais únicas, produzidas 
pela arma questionada nos elementos de munição nela 
utilizados, e servir de base para comparação contra 
elementos questionados durante o confronto balístico. 
BALÍSTICA.

Padrão (gráfico) natural - Escrita natural e espontânea, 
que não foi produzida com a finalidade de servir 
para confronto gráfico, como, por exemplo, ofícios, 
memorandos, requerimentos, substabelecimentos, 
certidões, petições, recibos, despachos, sentenças, 
acórdãos, notas fiscais, contratos, escrituras, 
procurações, cheques, cartões de autógrafos, relatórios, 
informações, laudos, pareceres, folha de ponto, receitas 
médicas, atestados médicos, prontuários, guias, 
comprovantes, formulários de requerimento, registros de 
votações eleitorais, cartas pessoais, agendas, bilhetes e 
cadernos. DOCUMENTOS.
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Padrão certificado - Material dotado de certificado de 
análise qualitativa ou quantitativa. QUÍMICA.

Padrão construtivo - Qualidade das benfeitorias em 
função das especificações dos projetos, materiais, 
execução e mão de obra efetivamente utilizados na 
construção. AVALIAÇÃO DE BENS.

PEC - Padrão de Exatidão Cartográfica. Indicador estatístico 
de dispersão, relativo a 90% de probabilidade, que define a 
exatidão de trabalhos cartográficos. CARTOGRAFIA.

Padrão de referência - Material cuja caracterização 
inequívoca foi realizada pela comparação com padrão 
certificado. QUÍMICA.

Pagefile.sys - Arquivo de paginação criado pelo 
sistema operacional Microsoft Windows para gerenciar o 
conteúdo da memória volátil do computador, que é, sob 
algumas circunstâncias, copiado para o referido arquivo 
no disco rígido. INFORMÁTICA.

Palatoscopia - Processo de identificação humana 
inspecionando as pregas palatinas transversas 
encontradas na abóbada da boca. MEDICINA.

Papel quimicamente reativo - Papel em cuja massa 
são incorporados produtos químicos que reagem de 
forma visível mediante a aplicação de produtos químicos 
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específicos, tais como ácidos, bases, solventes e 
oxidantes. DOCUMENTOS.

Parafilias - Distúrbios qualitativos ou quantitativos no 
instinto sexual, fantasias ou comportamento recorrente 
e intenso que ocorrem de forma habitual. MEDICINA.

Paralelos - Círculos da superfície terrestre, paralelos 
ao plano do Equador. Os paralelos diminuem de 
comprimento à medida que se afastam da origem, linha 
do Equador (0º), até tornarem-se um ponto nos polos 
(90º). CARTOGRAFIA.

Parasita ou parasito - Organismo que vive no interior ou 
sobre outro organismo que se denominado hospedeiro 
e obtém através deste os nutrientes necessários à sua 
sobrevivência. Em alguns dos casos, o hospedeiro 
também serve de proteção e abrigo contra seus 
predadores. AMBIENTAL.

Parcel de inventário - Área circular, quadrada ou 
retangular, normalmente de 100 a 500 m2, onde é 
realizado um conjunto de medições e observações cujo 
objetivo principal é o cálculo estatístico do volume total de 
material lenhoso existente no povoamento. AMBIENTAL.

Parceria rural - Contrato agrário pelo qual uma pessoa 
se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou 
não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes 
dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou 

Padrão certificado - Parceria rural
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facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade 
de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa 
vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, 
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-
primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou 
cumulativamente. AMBIENTAL.

Parênquima - Tecido vegetal componente da madeira. 
Pode estar disposto em diferentes sentidos (axial – ao 
longo do tronco; radial – da medula para a casca do 
tronco). AMBIENTAL.

Parestesia - Desordem nervosa caracterizada por sensações 
anormais e alucinações sensoriais, como sensação de 
formigamento e perda da sensibilidade. MEDICINA.

Parque Nacional - Unidade de conservação criada pelo 
poder público constituída de um espaço destinado à 
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica. É possível a realização 
de pesquisas científicas, atividades educacionais, de 
recreação e turismo ecológico. AMBIENTAL.

Partição - Divisão lógica presente em uma mídia de 
armazenamento computacional. INFORMÁTICA.

Participante com liquidação direta - Instituição 
financeira detentora de título de membro de compensação 
que realiza e liquida operações para sua carteira própria 
ou para fundos sob sua administração. CONTABILIDADE.
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Parênquima - Patrimônio genético

Pastagem - Vegetação própria para alimentação do 
gado, podendo ser natural ou plantada com espécies 
perenes ou de ciclo anual. AMBIENTAL.

Pastoreio rotativo - Sistema de pastoreio de animais 
no qual o pasto é dividido, por meio de cercas, em vários 
subpastos chamados piquetes. O gado fica no piquete 
o tempo necessário para comer toda a forragem, sendo 
o número de piquetes fator determinante no tempo de 
permanência do gado, com consequências no repouso 
do solo e o rebrotamento das plantas forrageiras. 
AMBIENTAL.

Patógeno - Organismo capaz de atacar outros 
organismos vivos (plantas e animais) e causar doenças, 
geralmente são bactérias, fungos ou vírus. AMBIENTAL.

Patologia construtiva - É o estudo que se ocupa da 
natureza das modificações estruturais e ou funcional, 
produzindo anomalias construtivas. AVALIAÇÃO DE BENS.

Patrimônio - Conjunto de bens suscetível de apreciação 
econômica. AVALIAÇÃO DE BENS.

Patrimônio genético - Informação de origem genética, 
contida em amostra do todo ou de parte de espécie 
vegetal, animal, fungo, micróbio, na forma de moléculas 
e substâncias provenientes do metabolismo destes seres 
vivos ou de extratos obtidos desses organismos vivos ou 
mortos encontrados em condição não usual. AMBIENTAL.
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Pausa - Ver ponto de parada. DOCUMENTOS.

PDA - Assistente Pessoal de Dados. Equipamento 
eletrônico programável portátil que possui várias funções 
em um único aparelho. INFORMÁTICA.

Pedilúvio - Tanque raso que contém água ou substâncias 
terapêuticas e/ ou curativas, geralmente construído na 
entrada ou na saída dos currais e salas de ordenha, 
com o objetivo de efetuar a higiene e/ou tratamento dos 
cascos dos animais. AGRONOMIA.

Pé-direito - Distância vertical entre o piso e o teto. 
ENGENHARIA.

Pedologia - Estudo da origem, morfologia, mapeamento, 
taxonomia, classificação e uso dos solos. AMBIENTAL.

Pedra - Termo genérico de uso popular que designa os 
constituintes sólidos da crosta da Terra. Para o joalheiro, 
uma pedra é uma gema; para o arquiteto, o material utilizado 
na construção de ruas e casas. Para fins geológicos, esta 
designação é substituída pelos termos rocha ou mineral 
(dependendo da composição). AMBIENTAL.

Pedra colorida - Termo comercial utilizado para gemas 
em geral (mesmo as incolores), com exceção do 
diamante. AMBIENTAL.
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Pedra preciosa e semipreciosa - Semipreciosa é a pedra 
mais mole, de menor valor, opondo-se à pedra preciosa. O 
termo ainda é usado no comércio, mas não é preciso, vez 
que muitas pedras semipreciosas são mais valiosas que as 
preciosas. O termo mais adequado é gema. AMBIENTAL.

Pelo-guarda - Pelo predominantemente longo e 
retilíneo, bem estruturado, com função de proteção 
física e sensorial; suas propriedades morfológicas são 
peculiares e podem ser diagnósticas na identificação 
das espécies de mamíferos. AMBIENTAL.

Pequena propriedade rural - Propriedade explorada 
por trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de 
sua família, dividida em três categorias de diferentes 
dimensões, dependendo de sua localização de até 
150 hectares, 50 hectares e 30 hectares. A legislação 
permite ajuda eventual de terceiros, mas a renda bruta 
obtida com essa terra deve ser, no mínimo, de 80% da 
atividade agroflorestal ou do extrativismo. AMBIENTAL.

Percussão - Processo de exploração clínica de certos 
órgãos internos, que consiste em dar pequenas pancadas 
repetidas nos tegumentos da região subjacente, 
diretamente por meio de um dedo da mesma mão 
(percussão imediata) ou por intermédio de um dedo da 
outra mão, aplicado sobre a pele (percussão mediata, 
que é a mais corrente). MEDICINA.

Perfil - Representação gráfica de um corte da superfície 
do terreno. CARTOGRAFIA.

Pausa - Perfil
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Perfil do terreno - Secção de um terreno que permite a 
visualização de seu declive. CARTOGRAFIA.

Perfil genético - Conjunto de características presentes 
no DNA que identificam um indivíduo. Representado por 
um conjunto de alelos, ou picos associados a valores 
numéricos em um eletroferograma. LOCAL DE CRIME.

Pericárdio - Saco membranoso que envolve o coração. 
É composto por dois folhetos: o pericárdio fibroso e o 
pericárdio seroso. MEDICINA.

Periférico - Dispositivo normalmente localizado fora 
do gabinete (e por isso possui esse nome) e tem 
como função permitir a entrada e/ou saída de dados 
processados. INFORMÁTICA.

Perímetro - Linha de contorno de uma propriedade. 
ENGENHARIA.

Perinecroscopia - Perícia efetuada no local em que 
alguém morreu; exame minucioso do cadáver. MEDICINA.

Periósteo - Membrana fibrosa, esbranquiçada, que 
cobre o osso, exceto ao nível das superfícies articulares; 
ao nível destas, o periósteo une-se à cápsula articular. 
MEDICINA.
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Perfil do terreno - pH

Pesca de arrasto - Atividade de pesca em que a rede é 
lançada e tracionada por embarcação motorizada utilizando-
se de rede de malha fina com o objetivo de aproveitamento 
econômico do substrato aquático obtido. AMBIENTAL.

Pesquisa - Conjunto de atividades de identificação, 
investigação, coleta, seleção, processamento, análise 
e interpretação de resultados sobre dados. AVALIAÇÃO 
DE BENS.

Petéquia - Equimose com diâmetro bem pequeno, com 
forma de ponto (puntiforme). MEDICINA.

Petrografia - É a ciência descritiva das rochas. Para essa 
finalidade utilizam-se vários instrumentos, destacando-
se o microscópio petrográfico. Frequentemente o termo 
petrografia é erroneamente usado como sinônimo de 
petrologia. AMBIENTAL.

Petrologia - É a ciência que estuda a origem, 
história, ocorrência, estrutura, composição química 
e classificação das rochas. Algumas vezes, o termo 
petrologia é imprecisamente usado como sinônimo de 
petrografia. AMBIENTAL.

pH - Sigla de potencial hidrogeniônico, medida 
quantitativa da acidez ou alcalinidade de uma sustância 
seja ela líquida ou sólida. É representado por uma escala 
de zero a quatorze, na qual quanto mais próximo de zero 
mais ácida é a substância e quanto mais próximo de 
quatorze, mais alcalina. AMBIENTAL.
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Phishing - Termo utilizado para descrever técnicas de 
pescaria de dados de usuários, normalmente utilizando o 
envio de e-mails falsos em massa para induzir os usuários 
a fornecer dados em um formulário falso ou instalar um 
programa de captura de dados. INFORMÁTICA.

Piçarra - 1. Qualquer rocha sedimentar argilosa 
estratificada, endurecida. 2. Terra misturada com areia e 
pedra. 3. Cascalho muito empregado no revestimento do 
leito de estradas. AMBIENTAL.

PIN - Personal Identification Number. Número de 
identificação pessoal, uma senha que bloqueia o acesso 
a dados privados e uso da linha. INFORMÁTICA.

Pirofórico - Material que se inflama espontaneamente 
em contato com o ar. INCÊNDIOS.

Pirólise - Transformação por aquecimento, de uma 
mistura ou de um composto orgânico, em outras 
substâncias. INCÊNDIOS.

Pixel - Picture element. O menor componente de uma 
imagem digital. CARTOGRAFIA.

Plâncton - Conjunto de plantas (fitoplâncton) e de 
animais (zooplâncton) aquáticos microscópicos que 
vivem em suspensão em água doce, salobra e salgada. 
AMBIENTAL.
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Phising - Plantio direto

Planimetria - Representação cartográfica dos elementos 
planimétricos que não tem relação com a altimetria. 
CARTOGRAFIA.

Plano de manejo - 1. Documento técnico com 
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 
conservação que estabelece as normas de uso da área 
e o manejo dos recursos naturais. 2. Documento técnico 
elaborado por pessoa ou instituição especializada, no 
qual são descritos os métodos e processos adotados 
para conduzir uma área destinada a exploração de uma 
atividade agrícola, florestal ou pecuária envolvendo 
aspectos como: preservação ambiental, uso do solo, 
da água, dos recursos naturais, tipo de fertilizantes e 
defensivos, tratamento dos animais, tratamento dos 
efluentes, etc. AMBIENTAL.

Plantas transgênicas - São espécies vegetais que 
receberam dentro de uma de suas células material 
genético de outra espécie via biotecnologia. AMBIENTAL.

Plantio convencional - Conjunto de técnicas produtivas 
que surgiram em meados do século XIX, conhecido 
como a 2ª revolução agrícola, que teve como suporte o 
lançamento dos fertilizantes químicos por Liebig. Este 
sistema expandiu-se após as grandes guerras, com o 
emprego de sementes manipuladas geneticamente para 
o aumento da produtividade, associado ao emprego de 
agroquímicos (defensivos e fertilizantes) e de maquinas 
agrícola. AMBIENTAL.

Plantio direto - Tecnologia de plantio que consiste em 
plantar as espécies sem fazer o revolvimento ou preparo 
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do solo com utilização de máquinas pesadas, efetuando 
rotação de culturas e mantendo cobertura morta ou 
palha para proteção do solo contra erosão e perda de 
nutrientes. AMBIENTAL.

PMFS - Plano de Manejo Florestal Sustentável. 
Administração da floresta para a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, respeitando-
se os mecanismos de sustentação do ecossistema 
objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies 
madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não-
madeireiros, bem como a utilização de outros bens e 
serviços de natureza florestal e ambiental. AMBIENTAL.

Pó químico seco - Agente extintor formado por 
substâncias constituídas de bicarbonato de sódio, 
bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio. 
INCÊNDIOS.
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PMFS - Poluente

POA - Plano de Operação Anual. Relativo ao Manejo 
Florestal. Detalhamento técnico das etapas de 
exploração de uma UTA ou UPA. Também conhecido por 
Plano Operacional Anual. AMBIENTAL.

Poder calorífico - Relação entre a quantidade de calor 
produzida por unidade de massa ou de volume do 
material comburido. INCÊNDIOS.

Poligonal - Sequência de comprimentos e direções 
de linhas entre pontos do terreno, obtidos por meio 
de medições de campo, e que tem por finalidade a 
determinação das posições dos pontos. Uma poligonação 
pode determinar as posições relativas dos pontos que os 
une, em série e, se amarrados às relações de controle 
num datum escolhido, as posições podem ser referidas 
a esse datum. CARTOGRAFIA.

Política agrícola - Conjunto de ações do governo 
destinado a influir nas decisões dos agentes responsáveis 
por atividades agrícolas, visando à consecução de 
determinados objetivos como produção, comercialização 
e armazenagem de produtos agrícolas através de 
mecanismos como fornecimento de infraestrutura, créditos, 
mecanismos fiscais, armazenagem, etc. AMBIENTAL.

Poluente - Qualquer substância, meio, agente ou 
energia que, lançado ao meio ambiente, provoque 
direta ou indiretamente qualquer forma de poluição, 
interferindo no funcionamento de parte ou de todo o 
ecossistema. AMBIENTAL.
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Poluição - Qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam 
a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as 
atividades sociais e econômicas, a biota, as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade 
dos recursos ambientais. AMBIENTAL.

Poluidor - Pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado responsável, direta ou indiretamente, 
por atividade causadora de degradação ambiental. 
AMBIENTAL.

Ponto característico - Particularidade morfológica, 
provocada pelas interrupções das linhas, que permitem 
individualizar os datilogramas. Identificar os datilogramas 
significa determinar qual o dedo que o produziu, a partir 
de confronto com o padrão. BIOMETRIA FORENSE.
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Poluição - Ponto de não escapada

Ponto cotado - Ponto de uma carta com indicação da 
sua cota ou altitude. CARTOGRAFIA.

Ponto de colisão - Ponto na superfície da pista sobre o qual 
se dá o embate entre as unidades de tráfego. VEÍCULOS.

Ponto de equilíbrio econômico-financeiro - 
Percentual, positivo ou negativo, calculado pela razão 
entre o sobrepreço/subpreço global inicial e o valor 
de referência do contrato. Quando negativo é também 
chamado de desconto original. AVALIAÇÃO DE BENS.

Ponto de fulgor - Menor temperatura, na qual uma 
substância combustível libera vapores em quantidade 
suficiente para formar uma mistura com o ar. 
INCÊNDIOS.

Ponto de ignição - Menor temperatura na qual os 
vapores emanados de um corpo combustível entram 
em combustão apenas ao contato com o oxigênio do ar. 
INCÊNDIOS.

Ponto de inversão - Posição na qual o traçado de tinta 
muda de direção. DOCUMENTOS.

Ponto de não escapada - Ponto a partir do qual não é 
fisicamente possível ao condutor do veículo, mesmo 
percebendo um perigo iminente, reagir e deter seu veículo 
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a tempo de evitar o embate. Corresponde à soma dos 
espaços necessários para percepção/reação e para 
frenagem até o repouso. VEÍCULOS.

Ponto de parada - Interrupção temporária de um traçado 
sem a remoção da caneta da superfície do papel. Pausa. 
Interrupção. DOCUMENTOS.

Ponto de percepção - Ponto na superfície da pista no 
qual o veículo se encontra no momento em que o seu 
condutor percebe a iminência do perigo ou fato que 
demande sua reação. VEÍCULOS.

Ponto de reação - Ponto na superfície da pista no qual o veículo 
se encontra quando a reação do condutor é materializada, 
normalmente, na forma de frenagem. VEÍCULOS.

Ponto de repouso final - Local onde a unidade de 
tráfego assume sua posição após a colisão. VEÍCULOS.

População - Totalidade de dados de mercado do segmento 
que se pretende analisar. AVALIAÇÃO DE BENS.

Posição em custódia - Extrato emitido pela CBLC 
a pedido do Agente de Custódia do Investidor, 
demonstrando os ativos depositados na conta do 
investidor no último dia útil do ano, bem como o valor 
dos ativos pela cotação média do pregão do último dia 
útil do ano. CONTABILIDADE.
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Ponto de parada - Preço

Posicionamento diferencial de grande precisão - 
Método de determinação da posição de pontos, com 
utilização de rastreamento de satélites GPS, no qual as 
coordenadas de um ponto são obtidas pela diferença 
de coordenadas existente entre o mesmo e outro cujas 
coordenadas são conhecidas, desde que ambos sejam 
rastreados, simultaneamente. CARTOGRAFIA.

Pousio - Período de tempo em que um solo é deixado em 
repouso, isto é, sem cultivo de lavoura, para recuperar suas 
condições de fertilidade. Normalmente, se cultiva algum 
tipo de adubo verde para incorporá-lo posteriormente ou 
se utiliza uma cobertura morta para não deixar o solo 
exposto a fatores que causem erosão. AMBIENTAL.

Praga - Insetos, fungos ou outros animais ou vegetais 
nocivos a determinadas culturas. Muitas doenças que 
afetam as plantas são provenientes da ação destes 
organismos, porém estas só são atacadas quando 
em situação de desequilíbrio ecológico ou de cultivo 
inadequado. AMBIENTAL.

Precipitação - Reação química em meio líquido que 
resulta na formação de uma fase sólida. QUÍMICA.

Precisão - Proximidade entre várias medidas efetuadas 
na mesma amostra. QUÍMICA.

Preço - Quantia monetária pela qual se efetua, ou se 
propõe efetuar, uma transação envolvendo um bem 
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ou serviço, para uma determinada época e região. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Preço coletado - Preço médio praticado pelo mercado, 
coletado de fontes fidedignas. CONTABILIDADE.

Preço contratado - Preço de bens e serviços pactuado 
entre as partes. CONTABILIDADE.

Preço de referência - Preço para confronto com o preço 
questionado no exame pericial, calculado pela perícia a 
partir do preço coletado. CONTABILIDADE.

Preço medido - Preço reclamado pela empresa pela 
execução total ou parcial do contrato. VALORAÇÃO DE 
BENS.

Preço pago - Preço recebido pela empresa quando da 
execução total ou parcial do contrato. CONTABILIDADE.

Preço questionado - Preço em discussão submetido à 
análise pericial. CONTABILIDADE.

Precordialgia - Dor localizada na região precordial. 
MEDICINA.
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Premoriência - Quando é possível provar que um 
indivíduo morreu antes de outro, dá-se o nome de 
premoriência, em situação contrária à comoriência. 
MEDICINA.

Prescrição médica - Ato médico de indicar qualquer tipo 
de tratamento, ou terapia, para um determinado paciente. 
Também é a parte do prontuário onde são colocadas as 
ordens médicas. MEDICINA.

Preservação ambiental - Conjunto de métodos, 
procedimentos e políticas que visem a proteção a longo 
prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da 
manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a 
simplificação dos sistemas naturais; insetos, fungos 
ou outros animais ou vegetais nocivos a determinadas 
culturas. AMBIENTAL.

Presilha - Traço feito sob a forma de um pequeno anel. 
As letras mais usualmente dotadas de presilhas são: “f”, 
“q”, “r”, “s”, “v”, “w” e “z”. DOCUMENTOS.

Presilha externa - Datilograma que apresenta delta 
somente à esquerda do núcleo. Este núcleo é constituído 
de uma ou mais linhas que partem da direita, vão ao 
centro do datilograma, curvam-se e voltam ou tendem a 
voltar ao lado de origem, formando uma ou mais laçadas. 
BIOMETRIA FORENSE.

Preço coletado - Presilha externa
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Presilha interna - Datilograma que apresenta delta 
somente à direita do núcleo. Este núcleo é constituído 
de uma ou mais linhas que partem da esquerda, vão ao 
centro do datilograma, curvam-se e voltam ou tendem a 
voltar ao lado de origem, formando uma ou mais laçadas. 
BIOMETRIA FORENSE.

Pressão - É a força exercida em sentido vertical sobre o 
instrumento escritor durante a produção do grafismo, fazendo 
com que ele seja comprimido contra o suporte. DOCUMENTOS.

Fo
to:

 F
ra

nc
isc

o A
rtu

r C
ab

ra
l G

on
ça

lve
s 

Fo
to:

 M
ar

co
s d

e J
es

us
 M

or
ais



257Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

Presilha interna - Produtividade do solo

Pressuposto autor - Pessoa que estaria autorizada a 
assinar ou que deveria preencher um documento. Titular 
da assinatura ou rubrica. DOCUMENTOS.

Princípio ativo - Substância responsável pelo efeito 
mais significativo do produto que a contém. QUÍMICA.

Processamento digital de imagens - Conjunto de 
técnicas de manipulação de dados contidos em imagens 
digitais, visando o realce de informações de interesse, 
a extração de determinadas feições, a identificação de 
objetos específicos e a adequação da imagem a uma 
forma conveniente, considerando escala, resolução, 
finalidade do trabalho, etc. CARTOGRAFIA.

Produtividade do solo - Capacidade de um solo de 
produzir espécies vegetais de interesse econômico para 
o ser humano, sob um sistema específico de manejo. 
O rendimento da produção de um solo normalmente é 
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expresso em tonelada/hectare ou litro/hectare, sacas/
hectare, kg/hectare, etc. AGRONOMIA.

Produto florestal certificado - Produto de origem 
florestal, seja beneficiado ou in natura, retirado de floresta 
nativa ou plantada, que tenha na madeira uma de suas 
fontes de matéria-prima e possua autorização para uso 
de um selo que garanta sua origem. AMBIENTAL.

Produto não madeireiro - São produtos vegetais não lenhosos 
obtidos da floresta, tais como resinas, óleos essenciais, frutos 
ou castanhas, palmitos, entre outros.AMBIENTAL.

Projétil - Parte do cartucho projetada para ser expelida 
pelo cano da arma. BALÍSTICA.

Projétil questionado - Projétil de munição de arma de 
fogo submetido a exame. BALÍSTICA

Projeto - Descrição gráfica e escrita das características 
de um serviço, fabricação, montagem ou obra 
de Engenharia ou de Arquitetura, definindo seus 
atributos técnicos, econômicos, financeiros e legais. 
ENGENHARIA.

Prontuário - É o conjunto de todas as informações 
clínicas de um paciente, em uma determinada instituição 
ou serviço médico. Tem por objetivo organizar todos 
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Produto florestal certificado - Provete

os procedimentos relativos a seu histórico médico. 
MEDICINA.

Propelente ou carga de projeção - Substância responsável 
por impulsionar o projétil por meio da expansão dos gases 
advindos de sua combustão. BALÍSTICA.

Proporção - Corresponde a relação entre o tamanho 
dos traços de um caractere, de caracteres, palavras 
ou grupos gráficos entre si, sendo um dos principais 
aspectos dimensionais analisados em uma escrita. 
Proporcionalidade gramática. DOCUMENTOS.

Proporcionalidade gramática - Ver proporção. 
DOCUMENTOS.

Propriedade familiar - Imóvel rural que pertencente ou 
é explorado por agricultor e sua família na produção 
de bens de subsistência e/ou para comercialização. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Proteção integral - Manutenção dos ecossistemas 
livres de alterações causadas por interferência humana, 
admitido apenas o uso indireto dos seus atributos 
naturais. AMBIENTAL.

Provete - Armação fixa com sistema de disparo, à qual 
podem ser acoplados canos de testes de diferentes 
calibres. BALÍSTICA.
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Pseudofóssil - Feição geológica de origem inorgânica 
e geralmente secundária que se assemelha a um fóssil, 
como, por exemplo, dendrite. AMBIENTAL.

PTAX - Taxa de câmbio calculada ao final de cada 
dia. É a taxa média de todos os negócios com dólares 
realizados naquela data no mercado interbancário de 
câmbio, com liquidação em D2. CONTABILIDADE.

Puerpério - Espaço de tempo que vai do desprendimento 
da placenta até a volta do organismo materno às suas 
condições anteriores ao processo gestacional. MEDICINA.

PUK - Personal Unlocking Key. Chave de desbloqueio 
pessoal para que se proceda ao desbloqueio do 
dispositivo. INFORMÁTICA.

Pulverizador - Instrumento utilizado para projetar 
matéria pulverizada ou espargir líquidos em gotas 
muito tênues. Utilizado na agricultura para distribuir 
fertilizantes ou defensivos e na pecuária para o combate 
de infestações de diversos organismos. AGRONOMIA.

Putrefação - Decomposição fermentativa da matéria 
orgânica do cadáver por ação de diversos germes e 
fenômenos daí decorrentes. MEDICINA.
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Q
QBRN - Ameaças químicas, biológicas, radiológicas e/
ou nucleares. DVI.

Qualidade do traçado - Relativa fluência e continuidade 
observada ao longo do traço de tinta depositado sobre o 
papel. É o resultado da combinação de velocidade, pressão 
e dinamismo gráfico. Um traçado com baixa qualidade 
pode apresentar curso hesitante, trêmulo e fragmentado, 
com interrupções, paradas e retoques, além de pouca 
variação na distribuição da pressão. DOCUMENTOS.

Quantidade - Refere-se ao número de repetições 
de lançamentos gráficos produzidos pelo fornecedor 
que sejam suficientes para a realização dos exames 
grafoscópicos, permitindo a visualização da variabilidade 
e dos hábitos gráficos do escritor. DOCUMENTOS.

Quantificação - Conjunto de procedimentos de 
laboratório que tem por objetivo determinar a quantidade 
de DNA obtida após a extração. Possibilita ajustes nos 
procedimentos de amplificação. GENÉTICA.

Quarentena - Período de observação, confinamento e 
inspeção aplicado a plantas e animais ou suas partes, 
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normalmente de quarenta dias, para que sejam cumpridas 
as normas de biossegurança, como forma de prevenção 
da disseminação de pragas, doenças ou a proliferação 
de espécies indesejadas. AGRONOMIA.

Queima controlada - Fogo controlado, em formações 
vegetais, visando à limpeza do terreno e a sua 
transformação em área produtiva para agricultura, 
pecuária ou outra exploração vegetal. Técnica 
mundialmente utilizada para prevenção de incêndio, só 
realizada com autorização do órgão competente em área 
definida, com o isolamento prévio das demais partes 
através de aceiros. AMBIENTAL.
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R
Rachadura - Fenda acentuada e profunda que secciona 
integral ou parcialmente um elemento de construção. 
ENGENHARIA.

Raça - Grupo de seres vivos de uma população dentro 
de uma espécie, com características hereditárias fixas 
e definidas que as distinguem de outras populações da 
mesma espécie. AMBIENTAL.

Radiação infravermelha - Radiação eletromagnética 
cujos comprimentos de onda são maiores que a radiação 
visível, sendo utilizada em exames documentoscópicos 
na faixa do infravermelho muito próximo, compreendido 
entre 780 e 1000 nanômetros, principalmente para 
determinação de autenticidade ou de alterações em 
documentos. DOCUMENTOS.

Radiação ou radiação ionizante - Qualquer radiação 
eletromagnética ou de partículas que, ao interagir 
com a matéria, retira, ou provoca a perda de elétrons 
de um átomo, tornando-o eletricamente carregado. 
RADIAÇÃO.
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Radiação ultravioleta - Radiação eletromagnética cujos 
comprimentos de onda são menores que a radiação visível, 
sendo utilizada em exames documentoscópicos na faixa do 
ultravioleta próximo, compreendido entre 200 e 380 nanômetros, 
principalmente para determinação de autenticidade ou de 
alterações em documentos. DOCUMENTOS.

Radiolucidez - Característica evidenciada em películas 
radiográficas demonstrando que a estrutura em questão 
não impede nem dificulta a passagem dos Raios X. São 
as estruturas escurecidas ou negras nas radiografias, 
como os tecidos moles. MEDICINA.

Radiopacidade - Característica evidenciada em 
películas radiográficas demonstrando que a estrutura 
em questão bloqueia ou dificulta a passagem dos Raios 
X. São as estruturas claras ou brancas nas radiografias, 
como dentes, ossos, estruturas metálicas. MEDICINA.

RAID - Redundant Array of Independent Disks. Tecnologia 
de armazenamento de dados que combina dois ou mais 
discos para oferecer maior tolerância a falhas e/ou 
desempenho. INFORMÁTICA.

Raspagem - Alteração mecânica mais intensa e profunda 
que a rasura, praticada por instrumento resistente como 
lâmina ou estilete. DOCUMENTOS.

Rasto de tinta - Traço de tinta muito fino que ocorre 
quando o escritor não levanta completamente a caneta 
da superfície do papel. Quando a caneta deixa de tocar 
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Radiação ultravioleta - RDS

temporariamente o papel, em um movimento contínuo, 
ocorre o que se denomina “ponte aérea”. DOCUMENTOS.

Rastreabilidade - Possibilidade de registrar, através de 
um conjunto de instrumentos, o caminho percorrido por 
um indivíduo (animal ou vegetal) ou produto processado 
desde sua origem até sua colocação para o consumo 
final. AMBIENTAL.

Rasura - Alteração mecânica para a remoção superficial de 
lançamentos gráficos, na qual ocorre o levantamento das 
fibras do papel. Normalmente é produzida pelo atrito de uma 
borracha ou outro instrumento abrasivo sobre o suporte, 
sendo observável com luz rasante. DOCUMENTOS.

RBMC - Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. 
Rede formada por estações GNSS, fixas e de rastreio 
contínuo de satélites, que serve de referência para 
determinação de coordenadas planimétricas (latitude, 
longitude) no Brasil. CARTOGRAFIA.

RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É uma 
categoria de unidade de conservação brasileira que é 
uma área natural que abriga populações tradicionais, 
cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo 
de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e 
que desempenham um papel fundamental na proteção da 
natureza e na manutenção da diversidade biológica. É de 
domínio público e foi uma criação ou inovação brasileira 
como categoria de unidade de conservação. AMBIENTAL.
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Reação em cadeia - Um dos itens componentes do 
tetraedro do fogo, que torna a queima autossustentável.
INCÊNDIOS.

Reboque - Veículo destinado a ser engatado atrás de 
um veículo automotor. VEÍCULOS.

Recuperação - 1. Restituição de um ecossistema ou 
de uma população silvestre degradada a uma condição 
não degradada, normalmente tornando-a diferente da 
sua situação original. 2. conjunto de ações, planejadas 
e executadas por especialistas de diferentes áreas de 
conhecimento humano, que visam a proporcionar o 
restabelecimento das condições anteriores à intervenção. 
AMBIENTAL.

Recuperação ambiental - Restituição de um 
ecossistema ou de uma população silvestre degradada 
a uma condição não degradada, que pode ser diferente 
de sua condição original. AMBIENTAL.

Recursos ambientais - A atmosfera, as águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, 
o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 
flora. AMBIENTAL.

Recursos hídricos - Quantidade das águas superficiais 
e/ou subterrâneas, presentes em uma região ou bacia, 
disponíveis para qualquer tipo de uso. AMBIENTAL.



267Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

Reação em cadeia - Reflectância

Recursos naturais - Denominação aplicada a todas 
as matérias-primas, tanto aquelas renováveis como 
as não renováveis, obtidas diretamente da natureza, e 
aproveitáveis pelo homem. AMBIENTAL.

Rede de nivelamento de 1ª ordem - Rede geodésica 
de controle vertical, formada por linhas de nivelamento 
geométrico ligadas entre si e que visam à formação de 
um sistema de enlaces ou circuitos que se estendem por 
todo o país. CARTOGRAFIA.

Rede planimétrica de 1ª ordem - Rede geodésica de 
controle horizontal, formada por pontos estabelecidos 
segundo padrões nacionais de precisão. Os pontos 
estão ligados entre si e referem-se a um mesmo datum 
geodésico, formando uma malha de pontos que se 
estendem por todo o país. CARTOGRAFIA.

Referência de nível (RRNN) - Ponto de controle vertical, 
estabelecido num marco de caráter permanente, natural 
ou artificial, cuja altitude foi determinada acima ou 
abaixo de um datum. É em geral, construído com o 
nome, o número de RRNN, a altitude e o nome do órgão 
responsável. CARTOGRAFIA.

Reflectância - Proporção entre o fluxo e a quantidade 
de radiação eletromagnética incidente numa superfície e 
o fluxo quantidade que é refletida. CARTOGRAFIA.
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Reflorestação ou reflorestamento - Instalação de 
floresta numa área onde esta já foi explorada ou deixou 
de existir por qualquer razão. AMBIENTAL.

Reforma agrária - Revisão da estrutura agrária de um 
país, através de um conjunto de leis, com vista a uma 
distribuição mais equitativa da terra disponível e da 
renda agrícola, mediante modificações no regime de sua 
posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça 
social e ao aumento de produtividade. AMBIENTAL.

Refúgio de vida silvestre - Categoria de unidade de 
conservação brasileira que tem como objetivo proteger 
ambientes naturais onde se asseguram condições para 
a existência ou reprodução de espécies ou comunidades 
da flora local e da fauna residente ou migratória. Pertence 
ao grupo de Proteção Integral. AMBIENTAL.

Regeneração natural - Capacidade natural de 
perpetuação dos povoamentos com a recuperação das 
características que sofreram alteração, sem que seja 
necessária qualquer intervenção do homem. AMBIENTAL.

Regime de barracão - No Nordeste Brasileiro, 
estabelecimento comercial situado nas proximidades das 
usinas ou engenhos de açúcar, no qual se abastecem os 
trabalhadores da indústria açucareira. Raro o trabalhador 
do eito que não ficava endividado no barracão da usina, 
cujas contas, ao que se diz à boca pequena, jamais 
têm fim (...) via de regra, o trabalhador do eito não tem 
alternativa senão aquela de adquirir mantimentos para 
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Reflorestação ou reflorestamento - Reignição

a sua sobrevivência no barracão da usina, o qual, para 
obrigá-lo a tornar-se seu freguês, de certo modo, lhe 
facilitava o crédito, embora este, cada vez mais, o torne 
escravo do estabelecimento. AMBIENTAL.

Registro coincidente - Desenhos impressos 
simultaneamente em ambos os lados de um documento, 
cujas imagens se complementam exatamente quando 
visualizadas contra a luz, formando uma imagem única. 
Registro perfeito. DOCUMENTOS.

Registro de recalque - Extensão da rede hidráulica, 
constituído de uma conexão (introdução) e registro de 
paragem em uma caixa de alvenaria fechada por tampa 
metálica, situando-se abaixo do nível do solo (no passeio), 
junto à entrada principal da edificação. INCÊNDIOS.

Registro do Windows - Base de dados contendo 
informações sobre as configurações do sistema 
operacional e sobre sua utilização pelos usuários, 
presente na linha Microsoft Windows. INFORMÁTICA.

Regolito - Camada de sedimentos superficiais resultante 
da fragmentação das rochas subjacentes. Termo geológico 
sinônimo de solo em sentido amplo. AMBIENTAL.

Reignição - Nova ignição de incêndio já combatido e 
extinto, que se dá devido à brasas e focos escondidos 
não encontrados no rescaldo. INCÊNDIOS.
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Relação espacial - Relação entre a altura ou a largura 
dos caracteres, das palavras, dos grupos gráficos. 
DOCUMENTOS.

Remate - Ver arremate. DOCUMENTOS.

RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores. 
VEÍCULOS.

Renda declarada - Somatório dos rendimentos 
informados pela pessoa física na DIRPF, que incluem: 
tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação 
exclusiva na fonte e de exigibilidade suspensa, além 
de diárias, ajudas de custo e auxílios em pecúnia. 
CONTABILIDADE.

Reparação ambiental - Restituição de um ecossistema 
ou de uma população silvestre degradada o mais próximo 
possível da sua condição original. É uma categoria 
de unidade de conservação brasileira que tem como 
objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram 
condições para a existência ou reprodução de espécies 
ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 
migratória. Pertence ao grupo de Proteção Integral. 
AMBIENTAL.

Reproestativa - Equipamento utilizado para fixar 
máquina fotográfica, dotado de diferentes fontes de 
iluminação. DOCUMENTOS.
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Relação espacial - Reservas de fauna

Rescaldo - Fase do serviço de combate a incêndio em 
que se localizam focos de fogo escondidos ou brasas 
que poderão tornar-se novos focos. INCÊNDIOS.

Reserva biológica - É uma categoria de unidade de 
conservação brasileira que tem como objetivo a proteção 
integral da biota e demais atributos naturais existentes 
em seus limites, sem interferência humana direta ou 
modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 
recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações 
de manejo necessárias para recuperar e preservar o 
equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos 
ecológicos naturais. É de posse e domínio públicos. 
AMBIENTAL.

Reserva legal - Área localizada no interior de propriedade 
ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, 
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, 
onde não é permitido o desmatamento (corte raso), mas 
é permitido o uso com manejo sustentável, que garanta 
a perenidade dos recursos ambientais e dos processos 
ecológicos. É destinada também à conservação e 
reabilitação dos processos ecológicos, da biodiversidade 
e ao abrigo e proteção da fauna e da flora nativas. O 
tamanho da reserva varia de acordo com a região e o 
bioma: 80% em áreas; 35% no Cerrado na Amazônia 
legal; 20% em campos gerais; e 20% em todos os biomas 
das demais regiões do país. AMBIENTAL.

Reservas de fauna - É uma categoria de unidade de 
conservação brasileira que é uma área natural com 
populações animais de espécies nativas, terrestres ou 
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aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para 
estudos técnico-científicos sobre manejo econômico 
sustentável de recursos faunísticos. É de posse e 
domínio públicos.AMBIENTAL.

Resex - Reserva Extrativista. Área utilizada por 
populações tradicionais cuja subsistência baseia-se 
no extrativismo e, complementarmente, na agricultura 
de subsistência e na criação de animais de pequeno 
porte. De domínio público, seu uso é concedido 
às populações extrativistas tradicionais conforme 
disposições legais (Lei 9.985/00), sendo que as 
áreas particulares incluídas em seu limite devem ser 
desapropriadas. A pesquisa cientifica é permitida e 
incentivada, mas precisa haver prévia autorização do 
órgão responsável pela administração da unidade. 
São proibidas as explorações de recursos minerais e a 
caça. A exploração comercial de recursos madeireiros 
só é admitida em bases sustentáveis e em situações 
especiais e complementares às demais atividades 
desenvolvidas, conforme o regulamento e o plano de 
manejo da unidade. AMBIENTAL.

Resfriamento - Ação de extinção de incêndio que 
consiste em diminuir a temperatura do material 
combustível que está queimando, diminuindo, 
consequentemente, a liberação de gases ou vapores 
inflamáveis. INCÊNDIOS.

Resiliência - Capacidade que tem um sistema ambiental 
de suportar as alterações ou perturbações mantendo 
sua estrutura geral quando sua situação de equilíbrio 
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é modificada, ou seja, é a capacidade de retornar à 
sua condição original de equilíbrio após modificações 
consideráveis. AMBIENTAL.

Resolução da balança - Incremento de massa mínimo 
registrado por uma balança. QUÍMICA.

Resolução espacial - Mede a menor separação angular 
ou linear entre dois objetos. Quando se diz que um 
sistema possui resolução espacial de 30m, isto significa 
que objetos com uma distância entre si menor que 30m 
não serão discriminados pelo sistema. CARTOGRAFIA.

Resolução espectral - Representa o número, 
espaçamento e largura das bandas espectrais, em que 
opera determinado sensor. Por exemplo, um sensor 
que opera na faixa de 0.4 a 0.45 m tem uma resolução 
espectral menor do que o sensor que opera na faixa de 
0.4 a 0.5 um. CARTOGRAFIA.

Resolução geométrica - Número de pixels por medida 
linear de representação. Por exemplo, 300 dpi (dots per 
inch) representam 300 pixels em uma dimensão de 1 
polegada. CARTOGRAFIA.

Resolução radiométrica - Parâmetro que indica a 
sensibilidade do sistema sensor para distinguir dois 
níveis de intensidade do sinal de retorno da energia 
eletromagnética que reflete nos alvos naturais. Por 

Resex - Resolução radiométrica
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exemplo, uma resolução de 10 bits equivale a 210 ou 
(1024 níveis digitais) e é melhor que uma de 8 bits. 
CARTOGRAFIA.

Resolução temporal - Frequência temporal com a qual 
determinado alvo é visitado por um mesmo sensor. 
CARTOGRAFIA.

Ressurgência - Fenômeno em que pragas, doenças ou 
ervas invasoras se manifestam novamente após terem 
sido eliminadas ou controladas. AMBIENTAL.

Restauração ambiental - Restituição de um ecossistema 
ou de uma população silvestre degradada o mais próximo 
possível da sua condição original. AMBIENTAL.

Restinga - 1. Faixa ou língua de areia, depositada 
paralelamente ao litoral, devido ao dinamismo das águas 
oceânicas. 2. Tipo de vegetação composta de estrato 
herbáceo, arbustivo e arbóreo que recebe influência 
marinha. AMBIENTAL.

Retoques - Pequenas emendas feitas em uma escrita, 
em geral com o objetivo de corrigir, melhorar ou alterar. 
DOCUMENTOS.

Revelação de impressões - Técnica que utiliza 
luzes forenses, reagentes químicos ou substâncias 
aderentes de natureza líquida, sólida ou gasosa, para 
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Resolução temporal - Rio perene

tornar visíveis as impressões latentes. BIOMETRIA 
FORENSE.

Revolução verde - Mudanças ocorridas nas práticas 
agrícolas, a partir do fim da segunda guerra mundial 
com objetivo de aumentar a produção de alimentos e a 
produtividade da terra, através da aplicação de novas 
tecnologias e da utilização de nutrientes e defensivos 
agrícolas externos, geralmente sintéticos, desenvolvidos 
pela química e petroquímica. AMBIENTAL.

Rigidez cadavérica - Fenômeno cadavérico que 
consiste no enrijecimento da musculatura do cadáver, 
substitui a flacidez inicial e começa a se instalar 
entre 30 minutos e 6 horas após o óbito; trata-se de 
um processo progressivo que segue uma marcha 
descendente: músculos mandibulares, músculos do 
pescoço, músculos do tórax, músculos dos membros 
superiores, músculos do abdome e músculos dos 
membros inferiores. MEDICINA.

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental. Documento 
exigido para fins de licenciamento das atividades 
modificadoras do ambiente que apresenta os resultados 
dos estudos técnicos e científicos de avaliação do 
impacto que a atividade ou empreendimento irá causar 
ao meio ambiente. AMBIENTAL.

Rio perene - Curso de água natural ininterrupto, ou seja, 
mantém seu volume de água mais ou menos constante 
durante todo o ano. AMBIENTAL.
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Risco - Perigo, probabilidade ou possibilidade de 
ocorrência de dano. AMBIENTAL.

Ritmo gráfico - Regularidade na distribuição dos 
elementos gráficos no espaço, que pode ser avaliada 
pela variação de pressão e velocidade do traçado, 
pela proporção entre as letras, pelos espaçamentos e 
alinhamentos, conferindo ao grafismo um aspecto visual 
mais ou menos harmônico, passível de ser apreciado e 
de certa forma mensurado. DOCUMENTOS.

RMCCI - Regulamento do Mercado de Câmbio e 
Capitais Internacionais. Documento instituído pela 
Circular nº 3.280, de 9 de março de 2005, do BACEN, 
que contempla o conjunto de normativos concernentes 
aos seguintes títulos: Mercado de Câmbio, Capitais 
Brasileiros no Exterior e Capitais Estrangeiros no País. 
CONTABILIDADE.

Robustez - Habilidade de um método permanecer 
inalterado na presença de pequenas, mas deliberadas, 
variações de parâmetro metodológicos. QUÍMICA.

Rocha - Agregado de minerais naturais, geralmente, de 
grandes dimensões. AMBIENTAL.

Rotura visceral - Decorre de traumas intensos como 
atropelamento ou precipitação de grandes alturas. As 
mais comuns ocorrem no abdome. Constitui perigo de 
vida. MEDICINA.
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Risco - Rumo

RPA - Remotely-Piloted Aircraft. Aeronave Remotamente 
Pilotada. Aeronave em que o piloto não está a bordo. É 
uma subcategoria de VANT. LOCAL DE CRIME.

RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
Área de conservação ambiental em terras privadas, 
reconhecida pelo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela 
Lei 9.985/00. A RPPN é criada a partir da vontade do 
proprietário, que assume o compromisso de conservar 
a natureza, garantindo que a área seja protegida para 
sempre, por ser de caráter perpétuo. Embora, pertença 
ao grupo de Uso sustentável na Lei 9.985/2000, tem 
caráter de proteção integral. AMBIENTAL. 

Rubefação - Vermelhidão observada no local de impacto 
de um corpo atingido por um traumatismo. Alteração 
temporária e fugaz. MEDICINA.

Rubrica - Assinatura abreviada, geralmente reduzida às 
iniciais. DOCUMENTOS.

Rumo - Menor ângulo formado entre a direção norte-
sul do lugar e uma determinada direção, sendo sempre 
menor ou igual a 90º CARTOGRAFIA.
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S
SAD 69 - South American Datum 1969. Datum horizontal 
do Sistema Geodésico de Referência Brasileiro, definido 
no Vértice de Triangulação Chuá (MG), com orientação 
para o Vértice de Triangulação Uberaba (MG), tendo 
como superfície de referência o elipsóide recomendado 
pela União Geodésica e Geofísica Internacional, 1967.
CARTOGRAFIA.

Salvatagem - Conjunto de ações que visa diminuir os 
danos causados pelo fogo, pela água e pela fumaça 
durante e após o combate ao incêndio. INCÊNDIOS.

Sapa - Conjunto de ferramentas usadas em escavações 
ou remoções (pá, enxada, gadanho, etc.). LOCAL DE 
CRIME.

Sapata - Elemento da fundação superficial dimensionado 
de modo que as tensões de tração resultantes resistam 
através de uma armadura disposta com essa finalidade, 
sendo produzido com concreto armado. A fundação 
superficial é também chamada de fundação rasa ou 
direta. ENGENHARIA. 
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Sapopema - Raiz tubular, que faz saliência fora da 
terra e forma grandes cristas em torno do tronco. 
AMBIENTAL.

SARM - Staphylococcus aureus resistente à meticilina.
Tipo de Staphylococcus aureus resistente a grande 
maioria de antibióticos. MEDICINA.

Saroba - Termo utilizado na Região amazônica para 
identificar um local onde são cultivados produtos 
agroflorestais, ou seja, culturas agrícolas e árvores, nativas 
ou exóticas, para produção de madeira. AMBIENTAL.

Secretaria da Receita Federal do Brasil - A Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) é um órgão 
específico, singular, subordinado ao Ministério da 
Fazenda, exercendo funções essenciais para que o 
Estado possa cumprir seus objetivos. É responsável pela 
administração dos tributos de competência da União, 
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Sapopema - Sensibilidade dos explosivos

inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre 
o comércio exterior, abrangendo parte significativa das 
contribuições sociais do País. CONTABILIDADE.

Seletividade - Capacidade de um método analítico 
em produzir resposta para vários compostos 
simultaneamente. QUÍMICA.

Semirreboque - Veículo de um ou mais eixos que se 
apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio 
de articulação. VEÍCULOS.

Sensibilidade - Capacidade do método em distinguir, 
com determinado nível de confiança, duas concentrações 
próximas. QUÍMICA.

Sensibilidade dos explosivos - A sensibilidade de um 
explosivo refere-se à facilidade com que ele pode ser 
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iniciado por meio de choque (impacto ou percussão), 
faísca, calor ou mesmo chama, eletricidade estática, atrito, 
vibração ou fricção, etc. Exemplos de explosivos sensíveis 
são: nitroglicerina (NG), pólvoras e Alto Explosivos 
Primários. Como exemplos de explosivos pouco sensíveis 
podemos citar: TNT, Emulsão (à base de nitrato de amônia), 
explosivos plásticos e composto B. EXPLOSIVOS.

Sensor - Dispositivo ou aparelho sensorial que capta 
e registra, sob a forma de imagem, a energia refletida 
ou emitida pela configuração do terreno, objetos e 
fenômenos, incluindo os acidentes artificiais e naturais, 
bem como as atividades do homem. AMBIENTAL.

Sensor remoto - Sistema fotográfico ou óptico-eletrônico 
capaz de detectar e registrar, sob a forma de imagens ou 
não, o fluxo de energia radiante refletido ou emitido por 
objetos distantes. AMBIENTAL.

Sensoriamento remoto - Técnica de obtenção de imagens 
dos objetos da superfície terrestre sem que haja contato físico 
de qualquer espécie entre o sensor e o objeto. AMBIENTAL.

Sepse - Resposta inflamatória generalizada (sistêmica), 
causada por um processo infeccioso. MEDICINA.

Sequência de DNA - Cadeia de nucleotídeos de DNA 
(adenina, timina, citosina, guanina). GENÉTICA.
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Sensor - Servidor

Sequenciamento - Conjunto de procedimentos de 
laboratório que tem por objetivo determinar uma 
sequência de DNA. GENÉTICA.

Serigrafia - Processo de impressão permeográfica, com 
utilização de tela como matriz. Silk-screen. DOCUMENTOS.

Serrapilheira - Camada de folhas, galhos e matéria 
orgânica morta que cobre o solo das matas. AMBIENTAL.

Serviços ambientais - Conceito associado à valoração 
dos benefícios ambientais que a manutenção de áreas 
naturais pouco alteradas pela ação humana traz para 
o conjunto da sociedade. Entre os serviços ambientais 
mais importantes estão a produção de água de boa 
qualidade, a depuração e a descontaminação natural de 
águas servidas (esgotos) no ambiente, a produção de 
oxigênio e a absorção de gases tóxicos pela vegetação, 
a manutenção de estoques de predadores de pragas 
agrícolas, de polinizadores, de exemplares silvestres 
de organismos utilizados pelo homem (fonte de gens 
usados em programas de melhoramento genético), a 
proteção do solo contra a erosão, a manutenção dos 
ciclos biogeoquímicos, etc. Os serviços ambientais são 
imprescindíveis a manutenção da vida na Terra. Ver 
também Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade. 
AMBIENTAL.

Servidor - Computador que tem como finalidade 
disponibilizar serviços e recursos a outros computadores. 
INFORMÁTICA.
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Sevícia - Ação de crueldade ou tortura. Maus-tratos. 
MEDICINA.

SHA - Secure Hash Algorithm. Um dos algoritmos 
disponíveis para o cálculo de funções unidirecionais de 
resumo (hash). Dependendo da versão utilizada, gera 
saídas de 160 a 512 bits. INFORMÁTICA.

Siamesa - Linha composta por duas ou mais mangueiras 
adutoras, destinadas a conduzir água da fonte de 
abastecimento para um coletor, e deste, em uma única linha, 
aumentando o volume de água a ser utilizada. INCÊNDIOS.

SICRO - Sistema de Custos Rodoviários, mantido pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

SID - Security Identifier. Identificador de segurança único 
utilizado em ambientes Windows. Permite identificar um 
usuário de maneira inequívoca. INFORMÁTICA.

Side-car - Dispositivo de uma única roda preso 
lateralmente a uma motocicleta, resultando em um veículo 
de três rodas. VEÍCULOS.

SIG - Sistema de Informação Geográfica. Sistema 
automatizado utilizado para armazenar, recuperar, 
manipular e analisar dados geográficos, ou seja, dados que 
representam objetos e fenômenos em que a localização 
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Sevícia - Sinal de Werkgartner

geográfica é uma característica inerente à informação e 
indispensável para analisá-la. CARTOGRAFIA.

SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentação 
Bancária. Sistema informatizado utilizado para 
recepcionar, validar e processar dados bancários e 
movimentação financeira de pessoas investigadas, 
decorrentes de afastamento judicial de sigilo bancário, 
que são encaminhados ao demandante via internet pelas 
instituições financeiras com as quais aquelas mantêm 
relacionamento. CONTABILIDADE.

Similaridade - Equivalência ou semelhança entre 
as características observadas. Convergência. 
DOCUMENTOS. GENÉTICA.

Simulação gráfica - Tentativa de copiar, imitar ou 
reproduzir um manuscrito ou assinatura. DOCUMENTOS.

Sinal de Benassi - Marca de resíduo de pólvora no osso, 
característico de disparo encostado, excepcionalmente 
encontrado em disparo à queima-roupa. MEDICINA.

Sinal de Bonnet - Indicativo de tiro encostado na vítima. 
MEDICINA.

Sinal de Werkgartner - Desenho da boca e da massa de 
mira do cano de uma arma de fogo nos tiros encostados, 
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produzidos pela ação contundente e/ou pelo seu 
aquecimento. MEDICINA.

Sinalização horizontal - Subsistema de sinalização viária 
constituído normalmente por informações pintadas sobre 
a pista, como linhas simples ou duplas, contínuas ou 
seccionadas, faixa de retenção e de pedestres, sinalização de 
regulamentação e de advertência, dentre outras. VEÍCULOS.

Sinalização vertical - Subsistema de sinalização viária 
que se utiliza de placas, em que o meio de comunicação 
(sinal) está na posição vertical, fixado ao lado, ou 
suspenso sobre a pista. VEÍCULOS.

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil, mantido pela Caixa 
Econômica Federal. AVALIAÇÃO DE BENS.

Sinistro - Acontecimento que causa dano, perda, sofrimento 
ou morte; acidente; desastre; incêndio. VEÍCULOS.

SIRGAS - Sistema de Referência Geocêntrico para as 
Américas. CARTOGRAFIA.

SIRGAS 2000 - Novo sistema de referência geodésico 
para o Sistema Geodésico Brasileiro e para o Sistema 
Cartográfico Nacional, conforme Resolução do Presidente 
do IBGE Nº 1/2005 de 25/02/2005. CARTOGRAFIA.
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Sinalização horizontal -  Sistema de arquivos

SISCRIM - Sistema Nacional de Gestão de Atividades de 
Criminalística. LOCAL DE CRIME.

SISFLORA - O SISFLORA integrado ao CEPROF 
(Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos 
Florestais) tem como objetivo auxiliar e controlar a 
comercialização e o transporte de produtos florestais 
nos Estados. Este sistema disponibiliza basicamente, 
as entradas e saídas de créditos florestais a partir da 
aprovação do PMFS e da emissão de uma Autorização 
de Exploração - AUTEX - o histórico de empreendimento, 
as guias florestais – GF entre outros. AMBIENTAL.

SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente. Instituído 
pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo 
Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído 
pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 
qualidade ambiental. AMBIENTAL.

Sistema agroflorestal - Modalidade de uso integrado 
da terra para fins de produção florestal, agrícola e 
pecuária. AMBIENTAL.

Sistema de arquivos - Forma de organização dos 
dados em uma mídia de armazenamento computacional. 
Abrange os arquivos e diretórios mais as operações 
sobre eles. Alguns tipos comuns de sistemas de 
arquivos são: FAT32 e NTFS (Windows); Ext2, Ext4, 
ReiserFS (Linux); HFS+ (OS X). INFORMÁTICA.
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Sistemas de projeção cartográfica - consistem 
em formulações matemáticas que possibilitam a 
representação de feições de uma superfície curva em 
uma superfície plana. CARTOGRAFIA.

Sistema de Projeção UTM - O Sistema UTM (Universal 
Transversa de Mercator) é um sistema de projeção 
cartográfica utilizado para projeção de superfícies no 
plano. É o sistema de projeção utilizado pelo Sistema 
Cartográfico Nacional e adotado para as escalas 
de cartas topográficas do mapeamento sistemático 
(1:250.000 a 1:25.000) e plantas nas escalas maiores. 
As coordenadas planas UTM são denominadas E (eixo 
horizontal) e N (eixo vertical). CARTOGRAFIA.

Sistema Geodésico de Referência - Ver Datum. 
CARTOGRAFIA.

Sistema integrado de produção - Sistema que envolve 
uma instituição ou empresa (integradora) e um produtor 
rural (integrado), através de uma forma contratual, verbal 
ou escrita, na qual é fornecido pela integradora ao produtor 
os insumos e tecnologia necessários a produção, e este 
fornece as instalações e a mão de obra.CARTOGRAFIA.

Sistema operacional - Software que gerencia o acesso 
aos recursos do computador. Dentre as funcionalidades 
básicas do sistema operacional podemos citar: gerência 
de memória, acesso a dispositivos de entrada e saída de 
dados, carregamento de outros programas, interface gráfica 
e gerenciamento do sistema de arquivos. INFORMÁTICA.
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Sistemas de projeção cartográfica - Sítio de colisão

Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) Contábil 
- A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante 
do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da 
escrituração em papel pela escrituração transmitida via 
arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, 
em versão digital, os seguintes livros: I - livro Diário e seus 
auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares, se 
houver; III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas 
de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles 
transcritos. A partir do ano-calendário 2009, estão obrigadas 
ao Sped Contábil todas as sociedades empresárias 
tributadas pelo lucro real. Para as outras sociedades 
empresárias a ECD é facultativa. As sociedades simples e 
as microempresas e empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional (SIMPLES) estão dispensadas 
desta obrigação. CONTABILIDADE.

Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) Fiscal 
- A Escrituração Fiscal Digital (EFD), também integrante 
do SPED, é um arquivo digital, que se constitui de um 
conjunto de escriturações de documentos fiscais e de 
outras informações de interesse dos fiscos das unidades 
federadas e da RFB, bem como de registros de apuração 
de impostos referentes às operações e prestações 
praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser 
assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao 
ambiente Sped. CONTABILIDADE.

Sítio de colisão - Área onde se inicia o acidente de tráfego 
propriamente dito, a fase mecânica e concreta, aquela em 
que os veículos interagiram fisicamente. Indica a posição 
e a situação dos veículos no exato momento em que 
entraram em contato e, em correlação com as posições 
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finais dos veículos e da orientação dos danos, indica o 
sentido e direção da marcha dos veículos. VEÍCULOS.

Sítio do acidente - Inclui os locais onde são visualizadas 
as marcas pneumáticas, os objetos relacionados à 
ocorrência, as faixas de rolamento, porções de terra, 
areia ou cascalho espalhados na via, as construções 
particulares ou públicas danificadas durante a ocorrência, 
construções ou vegetação que tiveram influência direta ou 
indireta na causa determinante do acidente. VEÍCULOS.

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Sistema foi instituído pela Lei 9.985, de 18 de julho 
de 2000, de forma a estabelecer critérios e normas 
para a criação, implementação e gestão de Unidades 
de Conservação nos três níveis de governo (federal, 
estadual e municipal). Os objetivos do SNUC estão 
descritos no artigo 4° da lei supracitada. AMBIENTAL.

Sobrepreço - Preço cobrado a maior do preço de 
referência. AVALIAÇÃO DE BENS.

Sobrepreço global final - Valor positivo resultante do 
somatório da multiplicação das quantidades medidas pelas 
respectivas diferenças entre os preços medidos e os preços 
de referência de mercado. AVALIAÇÃO DE BENS.

Sobrepreço global inicial - Valor positivo resultante do 
somatório da multiplicação das quantidades contratuais 
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Sítio do acidente - Solo coluvial

pelas respectivas diferenças entre os preços contratados 
e os preços de referência. Também denominado de 
sobrepreço original. AVALIAÇÃO DE BENS.

Sobrepreço por serviço - Valor positivo resultante da 
diferença entre o preço contratado ou medido e o preço 
utilizado como referência de mercado para determinado 
serviço. AVALIAÇÃO DE BENS.

Solo - Formação natural superficial, de pouca rigidez, 
com espessura variável e composta de minerais, matéria 
orgânica, nutrientes, água, ar e seres vivos. Parte 
superficial, não consolidada, do manto do intemperismo, 
a qual encerra matéria orgânica e vida bacteriana, e 
possibilita o desenvolvimento das plantas. AMBIENTAL.

Solo alóctone - Solo formado de elementos exógenos, 
por efeito do transporte de material de outras regiões. 
AMBIENTAL.

Solo aluvial - Solo resultante do transporte de materiais 
desagregados pelas águas correntes e pelos ventos, 
ou seja, é o resultado da acumulação progressiva dos 
resíduos minerais provenientes de regiões adjacentes, 
através da rede hidrológica. AMBIENTAL.

Solo coluvial - Solo encontrado em declives e se origina de 
misturas de fragmentos minerais da rocha com partículas 
transportadas de áreas mais elevadas. AMBIENTAL.
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Solução - Mistura homogênea entre duas ou mais 
substâncias. QUÍMICA.

Solução aquosa - Solução em que a água é o solvente. 
QUÍMICA.

Solução de continuidade - Lesão com a interrupção 
da continuidade de um determinado tecido biológico (ex: 
pele, ossos), com exposição das camadas subjacentes. 
MEDICINA.

Solvente - O componente que existe em maior quantidade 
numa solução, ou, em caso de igualdade, o componente 
mais volátil. QUÍMICA.

Spoofing - Tipo de ataque em rede de dados em que um 
elemento da rede falsifica dados para se fazer passar 
por outro elemento da rede e, assim, obter algum tipo de 
vantagem. INFORMÁTICA.

Sprinkler - Chuveiro automático. Mecanismo de extinção 
de incêndios prediais. INCENDIOS.

Spyware - Ver Malware. INFORMÁTICA.

SSD - Solid-State Drive - mídia de armazenamento 
computacional que utiliza um conjunto de memórias 
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flash para armazenar dados de forma não volátil. 
INFORMÁTICA.

SSH - Protocolo criptográfico para implementar 
comunicação segura de dados via rede. INFORMÁTICA.

Stub - Pequeno suporte metálico com superfície plana. 
Para análises no MEV, o stub tem um adesivo dupla face 
de material eletricamente condutor na superfície plana, 
onde o material a ser analisado fica aderido, e um pino 
na parte inferior o qual é inserido no porta-amostras do 
microscópio. BALÍSTICA.

Suabe - Material de uso médico-hospitalar, de uso 
único, estéril, que consiste em uma haste plástica com 
extremidade revestida de material absorvente, tal como 
algodão. Utilizado para coletar amostras questionadas 
ou de referência. LOCAL DE CRIME.

Subgrupo - Conjunto de unidades com características 
comuns ou semelhantes. QUÍMICA.

Subpreço - Preço cobrado a menor do preço de 
referência. AVALIAÇÃO DE BENS.

Subpreço global final - Valor negativo resultante do 
somatório da multiplicação das quantidades medidas pelas 
respectivas diferenças entre os preços medidos e os preços 
de referência de mercado. AVALIAÇÃO DE BENS.

Solução - Subpreço global final
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Subpreço global inicial - Valor negativo resultante do 
somatório da multiplicação das quantidades contratuais 
pelas respectivas diferenças entre os preços contratados 
e os preços de referência. Também denominado de 
subpreço original. AVALIAÇÃO DE BENS.

Subpreço por serviço - Valor negativo resultante da 
diferença entre o preço contratado ou medido e o preço 
utilizado como referência de mercado para determinado 
serviço. AVALIAÇÃO DE BENS.

Subscrição de novas ações - Emissão de novas 
ações, com o objetivo de captar os recursos necessários 
para novos investimentos, dando prioridade para os 
seus acionistas na compra das novas ações a serem 
emitidas. CONTABILIDADE.

Substância - Qualquer espécie de matéria formada 
pore átomos de elementos específicos em proporções 
específicas. Cada substância possui um conjunto 
definido de propriedades e uma composição química. 
Elas também podem ser inorgânicas (como a água 
e os sais minerais) ou orgânicas (como a proteína, 
carboidratos, lipídeos, ácido nucleico e vitaminas). 
AMBIENTAL.

Substrato - Material que recebe as impressões gráficas 
e/ou outros elementos necessários para a elaboração 
de um documento. Os substratos de uso mais comum 
em documentos são o papel e o polímero (plástico). 
DOCUMENTOS.
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Subpreço global inicial - Superfaturamento

Sucessão ecológica - Substituição sequencial de 
espécies vegetais e animais em uma comunidade biótica. 
Compreende todas as etapas do processo, desde a 
chegada das espécies pioneiras até o clímax. Quando 
o processo se refere apenas a comunidade de plantas 
recebe a denominação de sucessão vegetal. O processo 
de sucessão permite que o ecossistema se recomponha 
após sofrer um impacto. AMBIENTAL.

Sufocação - Modalidade de asfixia mecânica produzida 
pelo impedimento da passagem do ar respirável 
por obstrução direta ou indireta. Sufocação direta: 
sufocação por oclusão da boca e das fossas nasais; 
Sufocação indireta: compressão em grau suficiente, do 
tórax e abdome impedindo os movimentos respiratórios. 
MEDICINA.

Sugilação - Agrupamento localizado de múltiplas 
petéquias. MEDICINA.

Superdimensionamento / Subdimensionamento - 
Previsão de quantidades e qualidade de materiais ou 
serviços além/aquém das necessárias, segundo práticas 
e normas de engenharia vigentes à época do projeto. 
ENGENHARIA.

Superfaturamento - Dano ao erário caracterizado 
pelo pagamento de obras, bens e serviços por preços 
manifestamente superiores à (média) tendência praticada 
pelo mercado ou incompatíveis com os fixados pelos 
órgãos oficiais competentes, seja pela prática de preços 
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unitários acima da tendência de mercado ou medição de 
quantidades superiores às reais, (bem como) ou ainda 
pela má qualidade na execução de obras e serviços de 
engenharia que resulte em diminuição da qualidade, vida 
útil ou segurança. ENGENHARIA.

Suporte - 1. Superfície em que determinado vestígio 
foi depositado. LOCAL DE CRIME. 2. Substrato (papel 
ou polímero) já com as impressões gráficas próprias do 
documento, mas ainda sem a personalização. Espelho. 
DOCUMENTOS.

Suspensão - Tipo particular de mistura heterogênea em que 
uma das fases é líquida e a outra apresenta-se na forma de 
particulado sólido disperso pela fase líquida. QUÍMICA.

Sustentabilidade - Qualidade que tem um sistema de 
manter seu estado atual durante um período de tempo 
indefinido, devido à utilização racional dos recursos 
energéticos e a forma como eles são repostos neste 
sistema. AMBIENTAL.
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T 
Tabela FIPE - Levantamento de índice realizado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas que 
expressa preços médios de veículos no mercado 
nacional, e serve como parâmetro para negociações ou 
avaliações. VEÍCULOS.

Tafonomia - Estudo dos fenômenos transformativos dos 
restos biológicos a partir da morte até a fossilização. 
MEDICINA.

Talude - Superfície inclinado do solo/terreno, na 
continuidade da base de um morro ou encosta, coberto 
ou não por vegetação. AMBIENTAL.
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Taquicardia - Aceleração do ritmo cardíaco, acima de 
100 batimentos/minuto. MEDICINA.

Taquipneia - Aceleração do ritmo respiratório. MEDICINA.

Tarefa - 1. Modalidade de contrato de trabalho em que 
se calcula o salário pelo serviço executado; empreitada. 
2. Unidade de área utilizada em atividades rurais, 
equivalente no CE a 3.630m2; em AL e SE, a 3.052m2; e 
na BA, a 4.356m2. AVALIAÇÃO DE BENS.

Taxa de depreciação - Percentual que se subtrai do valor 
total de um bem em virtude do seu desgaste ocasionado 
pelo uso ou pelo tempo. AVALIAÇÃO DE BENS.

TCP/IP - Transmission Control Protocol - Internet 
Protocol. Protocolo de comunicação entre computadores 
que serve como base para a maioria das comunicações 
na Internet. INFORMÁTICA.

Temperatura - Medida da energia armazenada em um 
corpo, isto é, medida do grau de agitação das moléculas 
de um corpo. LOCAL DE CRIME.

Tempo de frenagem - Tempo gasto pelo veículo desde 
o início da frenagem até o ponto de colisão. VEÍCULOS.

Tempo psicotécnico ou de percepção - Intervalo de 
tempo entre as etapas de percepção da ocorrência de um 
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Taquicardia - Terras da União

evento e a reação a ele, ou seja, é o tempo transcorrido 
a partir da percepção do evento até a materialização da 
reação. LOCAL DE CRIME.

Terra - Termo mais amplo do que solo, cujos atributos 
incluem outros condicionamentos físicos, como depósitos 
minerais e suprimentos de água, localização com 
referência a centros comerciais, populações e outras 
terras, dimensões de propriedades, cobertura vegetal 
existente, trabalhos de melhoramento. AMBIENTAL.

Terraços - Sulcos ou valas construídas transversalmente 
à direção do maior declive, sendo construídos 
basicamente para controlar a erosão e aumentar a 
umidade do solo. AMBIENTAL.

Terras da União - Terras públicas de propriedade da 
União. AMBIENTAL.
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Terras devolutas - São terras que se encontram sob 
domínio público, como bens integrantes do patrimônio 
da União, Estado ou Município, embora não destinadas 
nem aplicadas a algum uso público, nacional, estadual 
ou municipal, nem sendo objeto de nenhuma concessão, 
ou utilização particular. AMBIENTAL.

Terreiro - Espaço de terra, desocupado, largo, plano e 
limpo que serve para secagem e manejo de grãos como 
café, arroz, milho etc. Normalmente está situado próximo 
a lavouras ou instalações agrícolas, como, por exemplo, 
silos. AMBIENTAL.

Teste de chama - Análise qualitativa que objetiva a 
identificação de íons presentes em uma amostra através 
da observação da cor produzida por ela quando exposta 
a uma chama. QUÍMICA.

Teste em branco - Procedimento realizado em paralelo 
aos testes analíticos, utilizando os mesmos reagentes, 
sem adição do material questionado. QUÍMICA.

Tetraedro do fogo - Esquema de quatro faces para 
exemplificar os quatro elementos essenciais do fogo: calor, 
combustível, comburente e reação em cadeia. INCÊNDIO.

Textura (madeira) - Caráter que se refere às dimensões, 
à distribuição e à abundância relativa dos elementos 
estruturais da madeira. Em coníferas, é verificada 
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pela distinção, largura e regularidade das camadas de 
crescimento; em folhosas, são referenciais os diâmetros 
e o número de vasos, além da largura dos raios e da 
quantidade de parênquima axial. AMBIENTAL.

Thumbs.db - Arquivo do sistema operacional Windows, 
criado automaticamente quando uma pasta/diretório que 
contenha imagens é exibida no modo de miniaturas. 
O sistema operacional armazena as miniaturas das 
imagens neste arquivo a fim de que as miniaturas sejam 
mostradas mais rapidamente na próxima vez que a pasta 
for aberta. INFORMÁTICA.

Tipografia - Impressão direta com utilização de tipos, 
que produz, geralmente, uma depressão no suporte, 
podendo ser palpável na face oposta. É usada em 
numerações sequenciais de documentos, como cédulas 
e notas fiscais. Impressão tipográfica. DOCUMENTOS.

TIR - Transferência Internacional em Reais. Transferência 
de moeda e outros valores do e para o exterior. Operação 
realizada por meio de “Contas Bancárias de Não-
Residentes” (conhecidas por Contas CC5), é destinada 
a viabilizar as transferências, do e para o exterior, de 
valores que não se enquadrem nos mercados de Câmbio. 
É exigido que, nas operações de valor igual ou superior 
a R$10.000,00, sejam identificados: a origem e o destino 
dos recursos; a natureza dos pagamentos; o depositante 
e o beneficiário dos valores. CONTABILIDADE.

Tiro a curta distância - Aquele desferido contra alvo 
situado dentro dos limites da região espacial varrida pelos 

Terras devolutas - Tiro a curta distância
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gases e resíduos de combustão da pólvora expelidos 
pelo cano da arma. LOCAL DE CRIME.

Tiro distante - Alguns autores consideram tiro distante 
apenas aqueles produzidos exclusivamente pela ação 
do projetil (efeitos primários do tiro), sem a presença 
de tatuagem. Outros admitem a presença de tatuagem 
(efeitos secundários). Entretanto todos concordam que o 
tiro deve ser considerado distante quando está ausente 
a zona de esfumaçamento. LOCAL DE CRIME.

Tiro encostado - Aquele em que a boca do cano da 
arma se apoia no alvo, possibilitando que a lesão seja 
produzida pela ação do projetil e dos gases resultantes 
da deflagração da pólvora. LOCAL DE CRIME.

Tolerância - 1. Indiferença de comportamento de 
uma espécie em relação à presença de outra, a um 
tipo de manejo ou uma condição do meio ambiente. 2. 
Capacidade do organismo de suportar condições adversas 
sem se desviar das suas funções ou desenvolvimento. 
AMBIENTAL.

Toner - Pó finíssimo, usualmente misturado com um 
agente ligante (resinoso), que por meio de cargas 
elétricas é transferido, em um padrão controlado 
(na forma de imagens e textos), para um dispositivo 
fotocondutor (cilindro ou fita) e em seguida para o papel. 
Usualmente utilizado em impressoras, e copiadoras que 
utilizem processo eletrofotográfico (laser, LED, LCD e 
fotocopiadoras). O agente ligante pode estar em forma 
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mais fluida, de modo a constituir o chamado “toner 
líquido” utilizado em máquinas de impressão digital 
indireta (ofsete digital). DOCUMENTOS.

Topografia - Representação gráfica dos elementos que 
caracterizam o terreno (distâncias, relevo, formas, pontos 
de referência etc.). Conjunto dos princípios, técnicas e 
convenções utilizadas para a determinação do contorno, 
das dimensões e da posição relativa de pontos sobre a 
superfície terrestre ou no seu interior, não afetados pela 
curvatura da Terra. CARTOGRAFIA.

Toponímia - Relação dos nomes de lugares de um país, 
estado, região, etc. CARTOGRAFIA.

Topônimo - Nome próprio de um acidente topográfico 
natural ou artificial. CARTOGRAFIA.

TOR - The Onion Router. Rede de túneis virtuais 
criptografados que permite às pessoas navegarem na 
Internet de forma anônima, inclusive acessando servidores 
não disponíveis fora desta rede. Para acessar, é necessário 
o uso de software específico. INFORMÁTICA.

Tráfego - Movimento de pedestres, veículos ou animais 
sobre vias terrestres, considerando quanto a cada 
unidade de per si, isto é, a dinâmica do deslocamento 
físico de pessoas, animais e veículos no seu aspecto 
individual.VEÍCULOS.

Tiro distante - Tráfego
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Trailer - Reboque ou semirreboque tipo casa, com duas, 
quatro, ou seis rodas, concebido para ser acoplado ou 
adaptado à traseira de automóvel ou camionete, utilizado 
em geral em atividades turísticas como alojamento, ou 
para atividades comerciais. VEÍCULOS.

Transcrição - Ato cadastral realizado pelo Registro de 
Imóveis que conferia domínio do imóvel rural ao seu 
detentor até dezembro de 1975, quando da instituição 
da Matrícula pela Lei 6015/1973. AVALIAÇÃO DE BENS.

Transgênico - Organismo resultante de experimentos de 
engenharia genética no qual é introduzido, substituído, 
ou acrescido material genético de espécies diferentes. 
Ver organismo geneticamente modificado. AMBIENTAL.

Trânsito - Uso das vias por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins 
de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga. VEÍCULOS.

Transladação - Consiste no transporte de cadáver 
(restos mortais), com a finalidade de nova inumação, 
cremação ou realização de exames periciais 
necroscópicos. MEDICINA.

Transporte de Coordenadas - Operação matemática 
que permite obter coordenadas de um ponto num dado 
sistema, conhecendo-se as coordenadas de outro ponto 
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neste mesmo sistema, além do azimute e distância entre 
eles. CARTOGRAFIA.

Trash marks - Impressões acidentais em forma de pontos 
ou de pequenas manchas que ocorrem em impressoras 
eletrofotográficas (laser, LED, LCD e fotocopiadoras). 
Originam-se de defeitos ou sujidades existentes na superfície 
dos diversos cilindros internos que constituem o mecanismo 
de impressão ou ainda, no caso de fotocopiadoras, da tampa 
de proteção do escâner ou da base de vidro onde se assenta 
o documento a ser copiado. DOCUMENTOS.

Tratamento de dados - Aplicação de operações 
que expressem, em termos relativos, as diferenças 
de atributos entre os dados de mercado e os do bem 
avaliando. AVALIAÇÃO DE BENS.

Trator - Veículo automotor construído para realizar 
trabalhos agrícolas, de construção e pavimentação e 
tracionar outros veículos e equipamentos. VEÍCULOS.

Trator agrícola - Trator de esteira ou de rodas utilizado 
em várias etapas do processo de produção agrícola, 
principalmente para auxiliar no transporte de produtos e 
arraste de implementos como roçadeiras, plantadeiras, 
pulverizadores, colheitadeiras, etc. VEÍCULOS.

Trauma - Resultado da ação vulnerante que possui 
energia capaz de produzir lesão. MEDICINA.

Trailer - Trauma
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Tremor - Irregularidade ou trepidação no traçado, 
causada por falta de habilidade, doenças, movimentos 
involuntários ou por controle deliberado do instrumento 
escritor, como ocorre, por exemplo, numa tentativa de 
simulação de assinatura. DOCUMENTOS.

Trêmulo - Ver tremor. DOCUMENTOS.

Trinca - Fenda acentuada e profunda, em estágio 
intermediário entre a fissura e a rachadura. ENGENHARIA.

Trigo mourisco - Também conhecido como sarraceno, é 
uma variedade de trigo que apresenta grãos triangulares, 
escuros e sem a casca. É cultivado na região Sul depois 
da colheita do milho e antes do plantio do trigo, entre 
os meses de fevereiro e maio, pois tem ciclo rápido (70 
dias). Tem um bom mercado porque produz uma farinha 
que não contém glúten, indicada para as pessoas que 
têm alergia a esta substância. AGRONOMIA.

Trismo - Constrição intensa das maxilas devida à 
contratura permanente dos músculos mastigadores, que 
torna difícil a abertura da boca. MEDICINA.

Trofobiose - Associação de seres na qual um se alimenta dos 
dejetos do outro, ao qual, em troca, dá proteção. AMBIENTAL.

True-scan - Equipamento portátil dotado de diferentes 
fontes de iluminação utilizado para analisar, capturar, 
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ampliar e digitalizar imagens de documentos e escritas. 
DOCUMENTOS.

Tumefação - Acúmulo de líquido (inchaço), em regiões de 
partes moles, em um corpo atingido por um traumatismo. 
Caracteriza-se pelo aumento de volume de partes moles 
com palidez da zona central. MEDICINA.

Turbidez da água - Presença de matéria em suspensão 
na água, como argila, silte, substâncias orgânicas 
finamente divididas, organismos microscópicos e outras 
partículas. O padrão de potabilidade: turbidez inferior 
a 1 unidade caráter que se refere às dimensões, à 
distribuição e à abundância relativa dos elementos 
estruturais da madeira. Em coníferas, é verificada 
pela distinção, largura e regularidade das camadas de 
crescimento; em folhosas, são referenciais os diâmetros 
e o número de vasos, além da largura dos raios e da 
quantidade de parênquima axial. AMBIENTAL.

Tremor - Turbidez da água
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U 
UDP - User Datagram Protocol. Protocolo de comunicação 
entre computadores em que não há garantia de que 
os pacotes de dados serão entregues no destino. 
INFORMÁTICA.

Ungueal - Relativo às unhas. MEDICINA.

Unicode - Padrão de codificação de caracteres, para uso 
em computadores, criado para facilitar a comunicação 
com uso de diferentes alfabetos, como por exemplo o 
arábico, árabe, cirílico, japonês, etc. INFORMÁTICA.

Unidade - Cada um dos itens de um conjunto ou sistema; 
cada item apreendido. QUÍMICA.

Unidade de conservação - São espaços territoriais, 
incluindo seus recursos ambientais, com características 
naturais relevantes, que têm a função de assegurar 
a representatividade de amostras significativas e 
ecologicamente viáveis das diferentes populações, 
habitats e ecossistemas do território nacional e das 
águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico 
existente.  Legalmente instituídos pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
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regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção (Definidas pela 
Lei 9.985/2000, Lei do SNUC e Decreto 4.340/2002, 
Regulamentação).  AMBIENTAL.

Unidade de conservação de proteção integral - Nesse 
grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos 
naturais; ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta 
ou dano aos recursos naturais. Exemplos de atividades 
de uso indireto dos recursos naturais são: recreação em 
contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa 
científica, educação e interpretação ambiental, entre 
outras. As categorias de proteção integral são: estação 
ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural 
e refúgio de vida silvestre. AMBIENTAL.

Unidade de conservação de uso sustentável - São 
áreas que visam conciliar a conservação da natureza 
com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse 
grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos 
recursos naturais são permitidas, mas desde que 
praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos 
ambientais renováveis e dos processos ecológicos 
esteja assegurada. AMBIENTAL.

Unidade de punho - Exame grafoscópico realizado com 
o objetivo de determinar se um conjunto de manuscritos 
questionados foi produzido por uma mesma pessoa ou 
se são de uma mesma autoria. DOCUMENTOS.

Unidade de tráfego - Cada veículo automotor (caminhão, 
automóvel, motocicleta, ônibus), de tração animal 
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(carroça), de tração ou propulsão humana (bicicleta), 
pedestre, animal de porte (montado, arrebanhado ou 
solto). VEÍCULOS.

Unidade padrão - Menor obra ou serviço objeto 
do projeto questionada (ex: poço tubular, unidade 
habitacional, MSD, etc.). Para obras lineares (estradas, 
arruamento, linha de transmissão, etc.) trata-se de todo 
o comprimento. ENGENHARIA.

UPA - Unidade de Produção Anual. Relativo ao Manejo 
Florestal. Subdivisão da AMF destinada à exploração a 
cada ano. AMBIENTAL.

USB - Universal Serial Bus. Tipo de conexão que permite 
conectar periféricos ao computador externamente.
INFORMÁTICA.

Uso alternativo do solo - Conversão do uso do solo 
ao uso alternativo supressão de florestas e formações 
sucessoras visando o uso antrópico que pode ser 
agrícola, pecuário, ou outro, que implicando n a remoção 
da vegetação nativa a partir de supressão de florestas e/
ou demais formações vegetais. Em algumas situações, 
pressupõem a retirada total da vegetação nativa 
conhecida também por desmatamento. AMBIENTAL.

Uso direto - Aquele que envolve coleta e uso, comercial 
ou não, dos recursos naturais. AMBIENTAL.

Unidade de conservação de proteção integral - Uso direto
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Uso indireto - Aquele que não envolve consumo, coleta, 
dano ou destruição dos recursos naturais.  Por exemplo, 
recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, 
pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, 
entre outras. AMBIENTAL.

Uso sustentável - Exploração do ambiente de maneira a 
garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis 
e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade 
e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente 
justa e economicamente viável. AMBIENTAL.

UTA - Unidade de Trabalho Anual. Relativo ao Manejo 
Florestal. Subdivisão administrativa da UPA, que pode 
existir ou não. AMBIENTAL.

UTC - Universal Time Coordinated. Fuso horário de 
referência, a partir do qual se calculam os demais. No 
Brasil, por exemplo, quando o horário de verão não está 
em vigor, o horário oficial de Brasília corresponde ao “UTC 
-0300”. Ou seja, o horário oficial brasileiro é calculado 
subtraindo-se 3 horas do UTC. INFORMÁTICA.
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V
Validação de métodos - Processo usado para confirmar 
que o método analítico empregado é adequado para o 
uso pretendido. QUÍMICA.

Valor agregado - Diferença entre o valor de produção 
de uma mercadoria e o custo total das matérias-
primas e serviços adquiridos para sua fabricação; valor 
adicionado. AVALIAÇÃO DE BENS.

Valor angular e valor curvilíneo - Predominância, 
respectivamente, de ângulos ou curvas nos grafismos. 
DOCUMENTOS.

Valor atual ou presente - Importância equivalente, hoje, 
a um conjunto de quantias a serem recebidas ou pagas 
no futuro, e que se obtém descontando essas quantias 
pela taxa de juros; valor presente. AVALIAÇÃO DE BENS.

Valor de existência - Refere-se a um valor normalmente 
intangível, ou seja, percebe-se que ele existe, porém é 
de difícil mensuração. AVALIAÇÃO DE BENS.
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Valor de existência ou de não uso - Valor não 
associado ao uso atual ou futuro e que reflete questões 
morais, culturais, éticas ou altruísticas. AVALIAÇÃO DE 
BENS.

Valor de mercado - Quantia mais provável pela qual 
se negociaria voluntariamente e conscientemente um 
bem, numa data de referência, dentro das condições do 
mercado vigente. AVALIAÇÃO DE BENS.

Valor de opção - Bens e serviços ambientais de usos 
diretos e indiretos a serem apropriados e consumidos no 
futuro. AVALIAÇÃO DE BENS.

Valor de uso direto - Conjunto de bens e serviços 
ambientais apropriados diretamente da exploração 
do recurso e que podem ser consumidos diretamente. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Valor de uso indireto - Conjunto de bens e serviços 
ambientais gerados de funções ecossistêmicas e que 
podem ser apropriados e consumidos indiretamente, 
como, por exemplo, a proteção do solo, a estabilidade 
climática e a proteção dos corpos d’água decorrentes da 
preservação das florestas. AVALIAÇÃO DE BENS.

Valor de uso indireto - Bens e serviços ambientais que 
são gerados de funções ecossistêmicas e que podem ser 
apropriados e consumidos indiretamente. AVALIAÇÃO 
DE BENS.
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VANT - Veículo Aéreo Não Tripulado. Aeronave projetada 
para operar sem piloto a bordo e que não seja utilizada 
para fins meramente recreativos. Nesta definição, 
incluem-se todos os aviões, helicópteros e dirigíveis 
controláveis nos três eixos, excluindo-se, portanto, os 
balões tradicionais e os aeromodelos. Utilizado para 
aerolevantamento. Pode ser remotamente pilotada (RPA) 
ou ter navegação autônoma pré-programada, desde que 
seja possível intervenção do piloto durante o voo e que 
ela tenha mecanismos de recuperação de emergência. 
Geralmente, são multirrotores ou de asa fixa.

Vantagem comparativa - Quantidade que se deixa de 
produzir um bem ou serviço para se produzir um segundo 
bem. AVALIAÇÃO DE BENS.

Vaporização - Transformação física que resulta da 
passagem do estado líquido para o estado gasoso 
(vapor). Pode ser feita lentamente (evaporação) ou 
rápida e tumultuosamente (ebulição). QUÍMICA.

Variabilidade genética - Quantidade da variação 
genética existente para uma determinada espécie. 
AMBIENTAL.

Variabilidade intrapessoal - São as variações ou 
diferenças observadas na escrita de uma mesma pessoa 
entre diferentes lançamentos, por exemplo, entre duas 
assinaturas. A faixa dessa variação normalmente situa-
se dentro de limites que caracterizam o padrão gráfico do 
escritor. Variabilidade natural. Variação natural. Variação 
interna. Variação. DOCUMENTOS.

Valor de existência ou de não uso - Variabilidade intrapessoal
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Variação natural - Ver variabilidade intrapessoal. 
DOCUMENTOS.

Variedade - Termo utilizado para subclassificar grupos 
dentro de uma mesma espécie vegetal. Uma variedade 
é constituída por um grupo de indivíduos que se 
assemelham fenotipicamente em relação a várias 
características uniformes e estáveis que a diferenciam 
de outras variedades. AMBIENTAL.

Variedade gemológica - Gema com propriedades 
modificadas (aparência, cor ou outras características). 
AMBIENTAL.

Várzea - Planície cultivada em vales, podendo sofrer 
inundações em período de cheias. AMBIENTAL.

Vassoura-de-bruxa - Denominação popular do abafador, 
utilizado no combate a incêndios florestais. INCÊNDIOS.

Vassoura-de-bruxa - Doença causada por um fungo 
que provoca superbrotamento das partes terminais do 
cacaueiro. AMBIENTAL.

Vegetação espontânea - Conjunto de espécies vegetais 
que se reproduz em determinada zona sem a intervenção 
do homem. AMBIENTAL.
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Vegetação objeto de especial preservação - Áreas de 
formações vegetais localizadas no bioma amazônico, áreas 
de reserva legal, e ainda, áreas de vegetação nativa onde 
houve desflorestamento por corte raso e/ou exploração 
seletiva das árvores, sem as devidas autorizações ou em 
desacordo com as autorizações obtidas. AMBIENTAL.

Vegetação primária - Vegetação de máxima expressão 
local e de grande diversidade biológica, sendo pouco 
significativos os efeitos das atividades humanas nas 
características originais de estrutura e de espécies. 
AMBIENTAL.

Vegetação secundária - Vegetação resultante de 
processos naturais de sucessão, após a supressão total 
ou parcial da vegetação primária por ações do homem 
ou naturais. AMBIENTAL.

Veículo terrestre - Carro, caminhão-trator, caminhonete, 
camioneta, ciclomotor, micro-ônibus, motocicleta, 
motoneta, motor-casa (motor-home), ônibus, reboque, 
semirreboque, trailer, trator e veículo articulado. 
VEÍCULOS.

Velocidade de arrastamento - Parcela da velocidade 
correspondente à energia dissipada durante o processo 
de frenagem do veículo. VEÍCULOS.

Velocidade de danos - Corresponde à parcela de 
energia dissipada no momento do impacto, que é 

Variação natural - Velocidade de danos
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traduzida na forma de deformação dos veículos e/ou 
dos obstáculos no qual colidiu. VEÍCULOS.

Velocidade gráfica - É a relação entre espaço percorrido 
pela caneta sobre o papel e tempo para a execução 
do lançamento. Caracteriza a maior ou menor dinâmica 
aplicada aos movimentos gráficos. DOCUMENTOS.

Velocidade limite nas curvas - Velocidade limite para 
uma curva, além da qual o veículo inicia um processo 
de derrapagem e é jogado para fora dela. VEÍCULOS.

Velocidade no instante da colisão - Velocidade com que o 
veículo estava animado no instante da colisão. VEÍCULOS.

Velocidade residual - Corresponde à velocidade 
restante do veículo após o arrastamento (se houver) e a 
colisão. VEÍCULOS.

Ventilação - Remoção e dispersão sistemática de 
fumaça, gases e vapores quentes de um local confinado, 
proporcionando a troca dos produtos da combustão 
por ar fresco, facilitando, assim, a ação dos bombeiros 
durante o combate ao incêndio. INCÊNDIOS.

Veranico - Sucessão de dias mais quentes após os 
primeiros dias invernais, também é assim denominado 
o período de estiagem durante a estação chuvosa, com 
dias de intenso calor e insolação. AMBIENTAL.
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Verdade de campo - Confirmação em campo dos dados 
contidos na documentação examinada. ENGENHARIA.

Vereda - Fitofisionomia de savana, encontrada em solos 
hidromórficos, usualmente com a presença destacada 
da palmeira Buriti, em meio a agrupamentos de 
espécies arbustivo-herbáceas e geralmente associada a 
fitofisionomia de campo limpo úmido. Forma importantes 
corredores ecológicos para a fauna. AMBIENTAL.

Verificador CONFIRM® 3M - Equipamento utilizado 
para visualização da imagem contida no laminado 
CONFIRM ® 3M. DOCUMENTOS.

Vertical do lugar - Direção do fio a prumo do lugar. 
CARTOGRAFIA.

Verticilo - Datilograma que se caracteriza pela presença 
de, no mínimo, um delta à direita e outro à esquerda 
do núcleo. Esse núcleo tem forma variada e apresenta 
pelo menos uma linha curva à frente de cada delta. 
BIOMETRIA FORENSE.

Vestígio - Qualquer elemento material que possa ter 
relações com a infração penal ou fato sob análise, cuja 
condição e posição no local investigado são resultantes 
da conduta humana, por ação ou omissão. LOCAL DE 
CRIME.

Velocidade gráfica - Vestígio
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Vestígio forjado - Aquele encontrado no local de crime e 
que foi introduzido na cena do crime com intuito de modificar 
a interpretação dos peritos criminais em relação à ação ou 
omissão do criminoso/vítima. LOCAL DE CRIME.

Vestígio ilusório - Aquele encontrado no local de crime, 
mas que não foi produzido pela ação ou omissão do 
criminoso/vítima e, dessa forma, não apresenta relação 
com o fato sob investigação, podendo ter sido depositado 
involuntariamente no local antes ou após o fato. LOCAL 
DE CRIME.

Vestígio verdadeiro - Encontrado no local de crime, 
tendo sido produzido pela ação ou omissão do criminoso/
vítima. É resultado direto das ações relacionadas ao 
crime em si. LOCAL DE CRIME.

Vetor - Segmento de linha reta representado pelos pares 
de coordenadas dos pontos extremos. CARTOGRAFIA.

Vícios - Anomalias que afetam o desempenho de 
produtos ou serviços, ou os tornam inadequados aos fins 
a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos 
materiais ou financeiros a outrem. Podem decorrer de 
falha de projeto, ou da execução, ou ainda da informação 
defeituosa sobre sua utilização ou manutenção. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

Vícios redibitórios - Vícios ocultos que diminuem o 
valor do objeto de negociação ou o tornam impróprio 
ao uso original, existentes no momento da venda e que 
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se fossem do conhecimento do adquirente ensejariam 
pedido de abatimento do preço ou inviabilizariam a 
compra. ENGENHARIA.

Vida útil - Intervalo de tempo ao longo do qual um bem 
e suas partes constituintes atendem aos requisitos 
funcionais para os quais foram projetados, obedecidos 
os planos de operação, uso e manutenção prevista. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

VIN - Vehicle Identification Number (ver NIV e CHASSI).
VEÍCULOS.

Vírus - Software malicioso que infecta sistemas, faz 
cópias de si mesmo e tenta se propagar para outros 
computadores. Ver Malware. INFORMÁTICA.

VIS - Vehicle Identification Section: oito últimos números 
do NIV/VIN que individualizam cada veículo. VEÍCULOS.

Vistoria - Exame de local realizado de modo a se 
conhecer, da melhor forma possível, o objeto questionado, 
resultando em condições para a adequada coleta de 
dados. AVALIAÇÃO DE BENS.

Voçoroca - Tipo de erosão na qual se verifica a 
formação de grandes valas abertas no solo, em virtude 
do escoamento superficial ou subsuperficial da água. 
AMBIENTAL.

Vestígio forjado - Voçoroca
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Volatilidade - Oscilação de preço de um título mobiliário, 
commodity ou ativos líquidos em um determinado período 
de tempo. AVALIAÇÃO DE BENS.

Volume de disco - Ver Partição. INFORMÁTICA.
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W
Warrant - Certificado emitido por uma companhia de 
armazéns gerais para evidenciar o recebimento de 
mercadoria confiada à sua guarda. O certificado constitui 
um papel negociável e serve como garantia em bancos. 
AVALIAÇÃO DE BENS.

WDS - Wavelenght Dispersive X-ray Spectroscopy. 
Espectrometria por dispersão de comprimento de 
onda de raios X. Utiliza um detector para análise 
química microlocalizada quantitativa. Trata-se de um 
método utilizado para contar o número de raios-X de 
um comprimento de onda específico difratado por um 
cristal conhecido. O comprimento de onda do raio-X 
incidente e o espaçamento interplanar da estrutura 
cristalina do cristal conhecido estão relacionados e 
produzem interferência construtiva se eles se encaixam 
nos critérios da Lei de Bragg. No MEV, os raios-X que 
incidem no espectrômetro são provenientes da amostra 
e são característicos dos elementos químicos que a 
compõem [ver EDS]. Ao contrário da técnica relacionada 
de espectroscopia de raios-X de energia dispersiva 
(EDS), o WDS lê ou conta apenas os raios-X de um 
único comprimento de onda a cada vez, não produzindo 
uma ampla gama de comprimentos de onda ou energias 
simultaneamente. O WDS é usado principalmente em 
análise química, em um espectrômetro de fluorescência 
de raios X, em uma microssonda de elétrons, e pode 
ser usado em um MEV. BALÍSTICA.
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WGS-84 - World Geodetic System 84. Datum planimétrico 
global feito para estabelecer uma rede de controle como 
base para mapeamento. Usado como sistema interno 
de referência do Sistema GPS. Usado também como 
sistema de referência para o aplicativo Google Earth. 
CARTOGRAFIA.

Windows - Sistema operacional da empresa Microsoft. 
INFORMÁTICA.

Wipe - Procedimento pericial para apagar, de forma 
segura, dados presentes em mídias de armazenamento 
computacionais. INFORMÁTICA.

Worm - Ver Malware. INFORMÁTICA.
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X 
Xaxim - Tronco de certas samambaias arborescentes 
da família das ciateáceas, muito usado em floricultura, 
e cuja massa fibrosa se constitui inteiramente de raízes 
adventícias entrelaçadas. AMBIENTAL.

XML - eXtensible Markup Language. Formato de 
codificação de informações utilizado por sistemas 
computacionais, que utiliza arquivos em texto simples 
contendo marcações especiais. INFORMÁTICA.
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Z
ZEE - Zoneamento Ecológico-Econômico. Instrumento 
de racionalização da ocupação dos espaços e de 
redirecionamento das atividades econômicas. O ZEE 
serve como subsídio a estratégias e ações para a 
elaboração e execução de planos regionais de busca 
do desenvolvimento sustentável. Conforme o ZEE, os 
índices requeridos de Reserva Legal em propriedades 
rurais podem mudar. AMBIENTAL.

Zenite - Ponto acima do horizonte onde a vertical do 
lugar (direção do fio a prumo) encontra a esfera celeste.
CARTOGRAFIA.

Zona costeira - Espaço geográfico de interação do ar, do 
mar e da terra, abrangendo uma faixa marítima e outra 
terrestre, incluindo seus recursos renováveis ou não, 
como recifes, banco de algas, ilhas costeiras e oceânicas, 
sistemas fluviais, estuários, lagunas, baias, enseadas, 
praias, costões, grutas marinhas, restingas, dunas, 
floretas litorâneas, manguezais e pradarias submersas. 
AMBIENTAL.

Zona de amortecimento - Entorno de uma unidade de 
conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas 
a normas e restrições específicas, com o propósito 
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de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 
AMBIENTAL.

Zona de avaliação - Zona urbana com características 
que permitem o estabelecimento de um valor de 
referência para um determinado lote. ENGENHARIA.

Zona de origem - Área onde o fogo se inicia e a partir de 
onde, em condições favoráveis, se propaga. AMBIENTAL.

Zona homogênea de uso - Zona urbana que apresenta  
características em comum quanto: à dimensão média 
dos lotes; ao nível da infraestrutura urbana disponível; 
ao tipo de uso e ocupação do solo regulamentados; ao 
tipo de uso predominante e vocacional; ao potencial de 
aproveitamento legalmente estabelecido e ao padrão 
das construções. ENGENHARIA.

Zoneamento - Definição de setores ou zonas em uma 
unidade de conservação com objetivos de manejo e 
normas específicos, com o propósito de proporcionar os 
meios e as condições para que todos os objetivos da 
unidade possam ser alcançados de forma harmônica e 
eficaz. AMBIENTAL.

Zoneamento ambiental - Integração sistemática e 
interdisciplinar da análise ambiental ao planejamento 
dos usos do solo, com o objetivo de definir a melhor 
gestão dos recursos ambientais identificados. Definição 
de setores ou zonas em uma unidade de conservação 



329Diretoria Técnico-Científica / Polícia Federal

com objetivos de manejo e normas específicos, com 
o propósito de proporcionar os meios e as condições 
para que todos os objetivos da Unidade possam ser 
alcançados de forma harmônica e eficaz. AMBIENTAL.



Esta primeira edição do Glossário de Ciências 
Forenses, com seus mais de 1500 verbetes, 

busca diminuir a distância entre o mundo pericial,
repleto de jargão técnico-científico, com termos de 
conotação precisa, específica e, por vezes, obscura, 

e o público leigo, que, por curiosidade ou necessidade, 
precise aprofundar seu conhecimento no

 campo das ciências forenses. Dessa forma, preenche
 uma lacuna na biblioteca brasileira do saber.

A comunidade jurídica recebe em boa hora o Glossário de Ciências 
Forenses elaborado pelos Peritos Criminais Federais. A obra nasce a 
partir de diversos workshops realizados em parceria entre a Diretoria 
Técnico-Científica da Polícia Federal e as Escolas de Magistratura da 
Justiça Federal, nos quais se buscou maior integração entre os peritos 
criminais e os juízes federais. 

A iniciativa deve ser louvada, considerando-se que a tônica de tais 
eventos consistiu no investimento do corpo técnico-científico em 
compreender o que os destinatários da prova pericial avaliavam que 
poderia ser aprimorado nos laudos e, de outra parte, na busca de 
esclarecimento, por parte dos juízes federais, quanto à inteireza do 
trabalho realizado pelos peritos na fase que antecede a confecção 
dos laudos.

O trabalho que se apresenta é fruto, pois, da constatação do quanto 
o mundo jurídico ainda tem que melhor conhecer e se apropriar da 
linguagem empregada pela área técnico-científica e, como contribuição 
a esse mister, tem o escopo de tornar mais fácil a compreensão dos 
termos usualmente empregados nas peças técnicas confeccionadas 
pelos peritos criminais.

Incluindo-me entre os destinatários da obra, parabenizo a iniciativa 
e sinto-me honrada em sintetizar, brevemente, a importância da 
publicação para o meio jurídico.

Salise Monteiro Sanchotene
Desembargadora Federal do TRF da 4a Região




