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APRESENTAÇÃO
É com muita alegria que o Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, equipamento da
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro - SMC, disponibiliza ao público o resultado
de um trabalho que vem trazer para a área da Museologia uma nova perspectiva em
consonância com as tecnologias atuais.
Trata-se do Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros, projeto
selecionado no edital do Programa de Fomento à Cultura Carioca 2014 na linha de Museus, da
SMC, de autoria de Helena Dodd Ferrez, com a colaboração de Adler Homero Fonseca de
Castro, Álea Almeida, Helena Mendes dos Santos, Janaina M.R.A. Ayres, Julia Peregrino, Lyeti
Silva de Sant'Ana, Maria Elisabete Santos Peixoto, Norma Marotti Fairbanks e Vera Lúcia
Medina Coeli.
O Tesauro é importante linguagem documentária para os sistemas de informação dos museus
brasileiros, ao buscar classificar, conceituar e nomear parte considerável dos objetos
existentes em seus acervos. E, portanto, nada mais oportuno do que lançá-lo em formato
eletrônico, de livre consulta na Internet, na XV Semana de Museus que ocorre na Cidade do
Rio de Janeiro.
Desta forma, o Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro tem a certeza de estar deixando
um importante legado para a cidade e para o país, seguro de que o investimento em
infraestrutura é fundamental para se alcançar resultados expressivos na área cultural e
proporcionar ao cidadão serviços públicos cada vez mais eficientes.

Gerência de Museus da
Secretaria Municipal de Cultura
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INTRODUÇÃO
1 Antecedentes
A ideia inicial deste projeto era elaborar uma edição revista e ampliada do Thesaurus para
acervos museológicos, de autoria de Maria Helena S. Bianchini e minha, publicado em 1987
pelas então Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacional PróMemória, ambas instituições do Ministério da Cultura, quando nós duas éramos funcionárias
do Museu Histórico Nacional, na época sob a direção de Solange de Sampaio Godoy.
Muitas foram as dificuldades para realizarmos essa aspiração que, desde o início, previa uma
edição em formato eletrônico a ser disponibilizada na Internet, em portal de instituição
pública, de modo a possibilitar o acesso a todos os interessados, bem como permitir a
permanente atualização. Nesses 30 anos, Maria Helena S. Bianchini faleceu, a Fundação
Nacional pró-Memória foi extinta, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
SPHAN tornou-se instituto – IPHAN, com sede não mais no Rio de Janeiro e sim em Brasília, e
expressivos museus nacionais, em 2009, saíram da esfera do IPHAN para a do Instituto
Brasileiro de Museus – IBRAM.
Superadas as barreiras principais e com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em
2014 iniciamos a elaboração do agora intitulado Tesauro de objetos do patrimônio cultural nos
museus brasileiros, quando então nos demos conta do grau de ingenuidade ao imaginarmos
simplesmente a revisão e ampliação da obra de 1987. Durante este tempo, a Museologia e a
Museografia sofreram transformações significativas, pesquisas ampliaram conceitos e práticas,
e novos aportes estão sendo aplicados. Como consequência natural deste processo, houve
representativa produção de estudos e experiências publicados nos Estados Unidos, em
diversos países da Europa como Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra e França, e também no
Brasil. Dentre eles, a obra de GOMES 1, guia metodológico para este trabalho. Assim, estão
acessíveis hoje, em diversas mídias, inúmeros manuais, dicionários, glossários e tesauros,
multilíngues ou não, diretamente envolvidos com as questões de nomenclatura, catalogação,
classificação e indexação/recuperação dos artefatos sob a guarda dos museus.
Cabe destacar que, se no Thesaurus de acervos museológicos, o contato com a obra de
CHENHALL 2 foi de fundamental importância para lhe conferir mais ampla dimensão e,
seguramente, maior consistência, neste agora foi a solidez do projeto da Rede de Museus de
Espanha, subordinada ao Ministério da Cultura, com a publicação de vários trabalhos de
autoria de TRINIDAD LAFUENTE 3 e 4, ALFARO ASINS e outros 5, que nos tocou profundamente,
não nos deixando alternativa senão a de repensar o projeto inicial.
2 Objetivos
a) Construir uma ferramenta que atenda aos propósitos de classificação de uma parte
considerável do universo musealizado brasileiro, e de padronização terminológica de seus
objetos, ambos os processos fundamentais para a indexação e recuperação da informação
nos diferentes serviços e produtos desenvolvidos sobretudo pelos museus, e para a
comunicação precisa entre instituições, pares e outros agentes sociais.
b) Proporcionar aos profissionais de diferentes formações que integram o corpo de
especialistas das unidades museológicas (museólogos, educadores, pesquisadores e
6
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outros) e aos usuários que a elas recorrem, uma classificação dos objetos/documentos
existentes em seus acervos, a definição de cada um deles para auxiliar na sua correta
identificação e, finalmente, uma terminologia padrão para nomeá-los. Além disso, por
estar disponível na Internet de forma livre, o Tesauro procura garantir o maior uso dessa
linguagem documental em todo o território nacional, bem como seu aperfeiçoamento, via
críticas e sugestões.
3 O Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
Os tesauros, na área de documentação, estão associados à forma de organização de
linguagens documentárias de indexação/recuperação de um domínio específico do
conhecimento. Trata-se de um conjunto de conceitos, designados termos ou descritores,
ordenados de modo claro e livre de ambiguidades, a partir do estabelecimento de relações
entre eles, e que pode ser definido segundo sua função ou estrutura. Do ponto de vista de sua
função, é um instrumento de controle terminológico adotado por sistemas de informação para
garantir maior precisão na indexação/recuperação de informações. Quanto à sua estrutura, é
uma linguagem documentária cujos termos representam um único conceito ou ideia, e se
relacionam semântica e logicamente. Em resumo, cada termo corresponde apenas a um
conceito e ao conceito não se atribui mais de um termo. Cada termo tem um único significado
e designação 6.
Âmbito Temático
O Tesauro de objetos do patrimônio cultural nos museus brasileiros procura atender aos
museus brasileiros de caráter histórico e artístico que, de modo geral, mantêm sob sua
guarda objetos/artefatos variados que dizem respeito ao cotidiano das pessoas, e que suprem
as suas necessidades de abrigo, conforto, alimentação, transporte, crenças, bem como às
atividades econômicas, artísticas, de lazer e outras. Aqueles que estão diretamente
relacionados à cultura material das populações indígenas não foram incluídos por já estarem
atendidos, desde 2006, com a obra de MOTTA 7.
Coleta e conceituação/definição dos termos
Para a coleta e conceituação/definição dos termos designadores dos objetos de museus
recorreu-se, sobretudo, a tesauros, dicionários, glossários e enciclopédias, especializados ou
não, publicados em nosso país e no exterior (ver Bibliografia); contudo, cabe aqui destacar os
principais documentos consultados: o Tesauro para acervos museológicos 8 (1987), o Tesauro
de folclore e cultura popular brasileira 9 (2006) e o Tesauro naval 10 (2011); duas publicações
espanholas, de autoria de Trinidad Lafuente , Tesauro y diccionario de objetos asociados a la
expresión artística 11 e Tesauro y diccionario de objetos asociados a ritos, cultos y creencias 12,
datadas respectivamente de 2009 e 2010; e a 3ª edição da obra norte-americana de Robert G.
Chenhall, Nomenclatures for museum cataloging 13 , de 2010.
O ponto de partida, portanto, para o levantamento dos termos, deu-se a partir dos tesauros
mencionados acima e das listagens solicitadas a alguns museus brasileiros a respeito de
termos a serem incluídos. À nossa solicitação, responderam o Museu de Artes e Ofícios, de
Belo Horizonte, o Museu Histórico Nacional, do Rio de Janeiro, e o Museu de Arte do Rio de
Janeiro - MAR. Os demais termos foram sendo coletados à medida que se construía cada
categoria, quando então se consultavam as fontes bibliográficas correspondentes a cada uma
delas e também aos museus com acervos específicos como o Museu Delgado de Carvalho e o
da Fundação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
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É importante salientar que este Tesauro não é um reflexo fiel dos acervos de museus históricos
e artísticos brasileiros por dois motivos: não se tem como garantir a abrangência
pormenorizada da coleta, e, além disso, muitas categorias foram acrescidas de subcategorias
e/ou de termos/nomes de objetos para melhor caracterizá-las ou enriquecê-las, em muitos
casos já prevendo a incorporação futura de novos artefatos/itens.
Classificação
A organização dos termos/nomes de objetos se deu exatamente à semelhança do Tesauro de
1987, em que se partiu do pressuposto, de acordo com o pensamento de CHENHALL de que
todo objeto feito pelo homem é originalmente criado para cumprir alguma função (conhecida
ou inferida); e mais, que a função original é o único denominador comum que está presente
em todos os artefatos. O conceito de função original é, por conseguinte, uma parte essencial
deste princípio, pois é o atributo imutável presente em todos os objetos, ou seja, é a única
característica que pode ser utilizada como fundamento para uma classificação sistematizada,
independentemente do uso que esses objetos possam vir a ter mais tarde 14. Basta aqui
lembrar que muitos objetos utilitários do passado cumprem, hoje, função decorativa.
Na maioria das vezes, uma vez bem-conceituado o objeto a ser classificado, não foi difícil
enquadrá-lo em sua categoria funcional. As dificuldades surgem quando estes mesmos objetos
cumprem mais de uma finalidade já no momento de sua criação, ou quando não se consegue
determinar a sua função original.
No que diz respeito à primeira dificuldade – encontrada, sobretudo, nos objetos utilitários
confeccionados para homenagear pessoas e lugares, ou para comemorar eventos e, ainda,
para fins de propaganda - priorizou-se a função utilitária, em detrimento das demais. Assim,
um cinzeiro que cumpre igualmente a função comemorativa ou de propaganda de um
estabelecimento comercial, foi inserido na subcategoria Objetos de fumantes, juntamente com
os demais cinzeiros, e não na subcategoria Objetos cerimoniais e/ou comemorativos, ou na de
Material de propaganda.
Ainda no tocante à dupla finalidade encontram-se as peças de vestuário e de mobiliário
associadas à determinada ocupação ou atividade. A solução privilegiada foi a de manter na
categoria de objetos de uso pessoal todo e qualquer vestuário, com exceção do de uso
litúrgico ou ritual; e quanto ao mobiliário, diferenciar os de uso doméstico ou comum dos de
culto e daquele associado diretamente a atividades econômicas.
Entretanto, fugindo à regra geral de subordinar cada termo a uma única categoria,
encontramos alguns poucos casos como facão e peixeira, incluídos em armas e instrumentos
de trabalho; e sino e cencerro, em objetos de sinalização sonora e instrumentos musicais.
Quanto à segunda dificuldade, esta refere-se a fragmentos, partes ou acessórios de objetos
não identificados e que, por conseguinte, não podem ter sua função definida.
Por outro lado, nem sempre foi fácil encontrar conceitos precisos para alguns termos,
sobretudo em se tratando dos objetos relacionados às atividades produtivas como as
ferramentas dos ofícios de carpinteiro, ferreiro, mineiro, ourives e outros.
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Composição e Apresentação
Os tesauros compõem-se de termos, da estrutura entre eles e de um conjunto de remissivas 15.
Termos
Trata-se de um tesauro monolíngue, na língua portuguesa, composto de 4.558 termos, dos
quais 3.412 são preferidos e 1.146 não preferidos, para fins de denominação e
indexação/recuperação dos objetos, constituídos por uma palavra ou um conjunto de palavras.
A presença de termos em línguas estrangeiras se deu quando não disponíveis em português
como flûte, sousplat, châtelaine, smartphone, mah jongg e aikutchi, ou quando já incorporadas
aos nossos dicionários como mouse, jeans e kit. Outras, como netsukê, foram aportuguesados
por já constarem também nos dicionários.
Os termos preferidos ou escolhidos, também conhecidos como descritores ou termos
autorizados, nomeiam um conceito que representa o objeto a ser catalogado e indexado.
Quanto aos não preferidos, também conhecidos por não-descritores, termos não autorizados
ou termos equivalentes, são termos sinônimos ou quase-sinônimos dos preferidos que
formam o referido conjunto de remissivas.
Exemplo:
Instrumento de corda
Use Cordofone
Para eliminar ambiguidades características dos homônimos, recorreu-se ao uso de
qualificadores ou contextualizadores 16, entre parênteses ou não, logo após o termo, para
diferenciar os conceitos.
Exemplos:
Arco
Arco (fiação)
Arco (música)
Arco de cabelo
Arco de pua
Arco de serra
O recurso de se acrescentar um qualificador também foi adotado, independentemente da
existência de homônimos, quando as relações estabelecidas não pareciam ou podiam não
parecer suficientes para determinar claramente seus campos semânticos.
Exemplo:
Cão (lareira)
No caso específico dos termos ligados por hífen, manteve-se este sinal apesar de poder
interferir negativamente na recuperação da informação (ex.: soco-inglês, guarda-chuva).
Quanto ao singular e plural, todos os termos aparecem no singular com exceção de dois casos:


termos que só são usados no plural, como óculos, grevas e boleadeiras; e



termos que agrupam objetos de uma mesma classe e que, por conseguinte, não são
indicados para uso na indexação. São aqueles que, como se verá adiante, designam as
categorias e subcategorias, com exceção daqueles que em si designam um coletivo, a
exemplo de equipamento.
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Estrutura e desenvolvimento
A estruturação do Tesauro tem como base o relacionamento entre os conceitos e se dá em
diferentes níveis de desenvolvimento/aprofundamento.
a. Plano Geral
O plano geral de classificação dos termos do Tesauro é a estrutura hierárquica ampla da
totalidade dos objetos coletados, agrupados como já anteriormente exposto, de acordo com a
sua função e a partir da conceituação e caracterização. Como resultado final, chegou-se a 16
categorias ou classes que, por sua vez, se subdividem em 77 subcategorias ou subclasses:
CATEGORIAS / Subcategorias
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

ESTRUTURAS EDIFICADAS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
Elementos de Construção
Equipamento Hidráulico
Estruturas Edificadas
Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
OBJETOS DOMÉSTICOS
Acessórios de Interiores
Mobiliário
Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Objetos e Equipamentos de Iluminação
Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Objetos e Equipamentos de Segurança
Utensílios e Equipamentos de Animais Domésticos
OBJETOS DE USO PESSOAL
Adornos Corporais
Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Objetos de Fumantes
Objetos de Identificação Pessoal
Objetos de Toalete
Vestuário
EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Equipamento de Atividades Comerciais
Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Equipamento de Atividades de Transformação
Equipamento de Atividades Extrativas
Equipamentos de Agricultura, Jardinagem, Pecuária e Pesca
EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Equipamento Associado à Astronomia
Equipamento Associado à Biologia
Equipamento Associado à Física
Equipamento Associado à Geologia
Equipamento Associado à Meteorologia
Equipamento Associado à Oceanografia
Equipamento Associado à Química
Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
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5.9
5.10
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14

Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Equipamentos de Medição
OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Objetos Associados à Cinematografia
Objetos Associados à Fotografia
Objetos Associados à Gravura
Objetos Associados à Música
Objetos Associados às Artes Cênicas
Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Equipamento de Comunicação Escrita
Equipamento de Comunicação Sonora
Equipamento de Comunicação Visual
Equipamento de Telecomunicação
Equipamentos de Composição e Impressão
Material de Propaganda
Processadores de Dados e Acessórios
EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Equipamento de Festas
Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Equipamento Esportivo
Equipamento Lúdico
Equipamentos de Ginástica e Musculação
OBJETOS DE RITOS, CULTOS E CRENÇAS
Mobiliário de Culto
Objetos Rituais e Cerimoniais
Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Vestuário Litúrgico e Ritual
INSÍGNIAS E OBJETOS CERIMONIAIS E/OU COMEMORATIVOS
Insígnias
Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
OBJETOS PECUNIÁRIOS
Dinheiro
Documentos de Câmbio
Documentos de Comércio
Documentos de Pagamento
Documentos de Sociedades por Ações
Documentos Postais
Públicos de Arrecadação
Documentos Públicos de Captação de Recursos
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
Acessórios Comuns a Diversos Tipos de Veículo
Veículos Aéreos e Acessórios
Veículos Marítimos e Acessórios
Veículos Terrestres e Acessórios
Veículos de Transporte Vertical
EQUIPAMENTOS DE CAÇA E DE GUERRA
Armas e Acessórios
Equipamento de Defesa
Munição e Acessórios
Petrechos de Caça
INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
11
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15
16

RECIPIENTES
AMOSTRAS E FRAGMENTOS

Ao ordenar as categorias, buscou-se encontrar uma sequência lógica ou orgânica que as
concatenassem. Não conseguimos!
No que se refere aos nomes das categorias, optou-se, sempre que possível, por aqueles que,
embora no singular, indicam uma pluralidade como equipamento, mobiliário, munição,
vestuário. Quando no plural, decidiu-se pelo uso da palavra Objetos sempre que a palavra
Equipamento não soou adequada: ex.: Objetos de Uso Pessoal, e não Equipamento de Uso
Pessoal, o mesmo ocorrendo com Objetos de Atividades Artísticas e Objetos de Ritos, Cultos e
Crenças. Em três categorias deliberou-se de forma diferente, por razões diversas: Insígnias e
Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos, embora pudessem estar inseridos na categoria
Objetos Simbólicos, considerou-se o termo muito amplo e, portanto, pouco expressivo para
representar o seu conteúdo; Instrumentos de punição por ser expressão consagrada pelo uso;
e Veículos e acessórios, em função do termo Veículo ser quase um coletivo de
objetos/equipamento/meios de transporte.
A apresentação tipográfica das categorias é em caixa alta e a das subcategorias em caixa alta e
baixa.
Conteúdo das categorias dos objetos
As categorias, de modo geral, incluem os objetos, as partes que os compõem e seus
acessórios, quando existem. Quanto ao conteúdo, foram estabelecidas as seguintes categorias:


Estruturas edificadas e elementos de construção: construções criadas para atender a
qualquer necessidade humana, situadas em local relativamente permanente como
casa, farmácia e barraca, bem como os seus componentes arquiteturais e decorativos,
e seus respectivos acessórios com equipamento hidráulico.



Objetos domésticos: objetos relacionados com o interior e o entorno de edifícios,
criados com o propósito de atender às necessidades de conforto, comodidade,
proteção e prazer dos seus ocupantes. No tocante ao mobiliário, destacamos a
contribuição da obra de SOUSA & BASTOS 17.



Objetos de uso pessoal: objetos criados para servir às necessidades pessoais dos
indivíduos, tais como de proteção, higiene, estética do corpo, adornos e identificação
pessoal, bem como os que suprem suas deficiências físicas e outros.



Equipamento de atividades produtivas: objetos criados para o desenvolvimento das
atividades produtivas de ordem econômica, e a produção de bens ou utilidades para
satisfazer as necessidades humanas. Não se diferenciou trabalho de hobby e, para
configurar a estrutura hierárquica desta categoria, o documento básico foi a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística 18.



Equipamento de atividades científicas e tecnológicas: objetos usados na observação de
fenômenos naturais ou na aplicação do conhecimento adquirido dessa observação.
Tendem a ser criados para ampliar ou registrar nosso entendimento do mundo ou para
ajudar a expressar tal entendimento. São, sobretudo, os objetos criados para uso em
12
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áreas específicas do conhecimento. Para classificá-los, o documento básico foi a
terceira edição da obra de CHENHALL 19.


Objetos de atividades artísticas: objetos associados à expressão da atividade humana
segundo valores estéticos como beleza, harmonia, equilíbrio, realizada por meio de
uma grande variedade de linguagens, com exceção da escrita/literatura: arquitetura,
pintura, desenho, escultura, gravura, música, teatro, dança, circo, fotografia e cinema,
em suas variadas combinações. São, portanto, as obras artísticas resultantes dessas
atividades, assim como os objetos necessários à sua realização ou execução. Os
objetos foram categorizados segundo a obra de TRINIDAD LAFUENTE 20, com exceção
dos instrumentos musicais para os quais se optou pela classificação de HORNBOSTEL &
SACHS 21.



Equipamento de comunicação: objetos criados para transmitir informações aos seres
humanos, nas formas escrita, sonora ou visual.



Equipamentos de lazer e de esporte: objetos criados para servir em atividades de
lazer, esporte, recreativas e lúdicas, como brinquedos e jogos. Inclui também os
objetos associados a jogos de azar e sorteios, e os equipamentos de ginástica e de
recreação ao ar-livre.



Objetos de ritos, cultos e crenças: objetos criados para dar apoio às cerimônias e/ou
rituais de caráter religioso, conduzidos geralmente de forma sistemática e prescrita,
bem como aqueles criados para evocar, simbolizar ou expressar uma devoção pessoal.
Os objetos foram categorizados segundo a obra TRINIDAD LAFUENTE 22.



Insígnias e objetos cerimoniais e/ou comemorativos: objetos que são símbolos
individuais ou coletivos que indicam posição, nobreza, função, comando, nação etc., e
honrarias e prêmios recebidos. Esta categoria engloba ainda os objetos usados em
cerimônias civis e militares ou confeccionados especialmente para homenagear
pessoas e lugares, ou comemorar eventos. Os objetos cerimoniais e comemorativos
foram mantidos juntos em razão da sua maioria cumprir as duas funções.



Objetos pecuniários: objetos relativos ao dinheiro ou dele representativos, bem como
aqueles que servem de instrumento para troca na obtenção de serviços bem definidos
como moedas, cédulas, ações, faturas, selos postais, fichas telefônicas etc.



Veículos e acessórios: objetos usados para transportar ou conduzir pessoas, animais
ou coisas, de um lugar para outro, e seus respectivos acessórios.



Equipamento de caça e guerra: objetos usados na caça, tiro ao alvo, guerra ou
proteção pessoal, e seus acessórios, excluídos os veículos e estruturas de abrigo. A
ordem hierárquica desta categoria teve como documento base o trabalho de
CASTRO 23, Armas Brasil: glossário.



Instrumentos de punição: objetos usados para aplicar castigos, torturar ou até mesmo
executar seres humanos. Trata-se de uma categoria sem subdivisões que não se
conseguiu incorporar às demais.



Recipientes: categoria que também não possui subdivisões, estabelecida para agrupar
objetos usados para conter e/ou transportar produtos líquidos ou sólidos que
possuem múltiplas funções ou cujo contexto particular de uso é desconhecido.
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Amostras e fragmentos: categoria que não possui subdivisões, estabelecida para
agrupar amostras de natureza animal, vegetal ou mineral, em estado bruto ou
processadas, que não constituem um objeto propriamente dito. Agrupa, ainda, os
fragmentos, partes e/ou acessórios de objetos não identificados; e amostras de
rendas, tecidos, ferro, couro, cabelos etc., quando não tiverem feito parte de um
objeto ou quando este não pôde ser determinado. Os mostruários para fins comerciais
pertencem a outra categoria.
b. Parte Sistemática

A parte sistemática é o desenvolvimento do plano geral do Tesauro, onde as relações
hierárquicas de gênero/espécie de todos os termos preferidos encontram-se evidenciadas em
níveis maiores de profundidade. As categorias e subcategorias são precedidas de uma
numeração e de um e dois asteriscos, respectivamente. Os demais termos são precedidos de
três ou mais asteriscos.
Exemplo:
3
* OBJETOS DE USO PESSOAL
Categoria
3.1 **
Adornos Corporais
Subcategoria
***
Anel
Termo/Descritor
****
Anel-relógio
Termo/Descritor
***
Brinco
***
Diadema
Como forma de aprofundar ainda mais os níveis hierárquicos entre termos genéricos e termos
específicos, procurou-se também reunir os conceitos por características como forma, função,
todo/parte, suporte, modo de uso etc. Acrescentou-se também suas relações associativas,
sempre que em uma mesma categoria. Para tanto, constam entre colchetes, termos não
definidos/conceituados, para servirem de guia aos usuários do Tesauro, que Trinidad Lafuente
chama de “indicadores de classificação” 24.
Exemplos:
3
* OBJETOS DE USO PESSOAL
Categoria
3.1 **
Adornos Corporais
Subcategoria
3.1.1
[Adornos corporais: acessórios]
Indicador de classificação
***
Porta-joias
Termo/Descritor
****
Estojo de joias
Termo/Descritor
3.1.2
[Adornos corporais associados à cabeça]
***
Brinco
***
Diadema
***
Grinalda
***
Peruca
[Peruca: elementos associados] Indicador de classificação
****
Porta-peruca
[Peruca: tipos]
****
Aplique (cabelo)
3.1.3
[Adornos corporais associados aos membros]
***
Anel
[Anel: segundo a função]
****
Anel-relógio
****
Anel sigilar
3.1.4
[Adornos corporais associados ao tronco]
***
Alfinete de lapela
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***
***
****

Broche
Colar
[Colar: segundo a forma]
Gargantilha

9
* OBJETOS DE RITOS, CULTOS E CRENÇAS
9.1 **
Mobiliário de culto
9.1.1
[Mobiliário de culto comum a ritos]
9.1.1.1
[Assentos e genuflexórios]
***
Banco de fiéis
***
Cadeira de fiéis
9.1.1.2
[Mobiliário associado à pregação, leitura e canto]
***
Púlpito
[Púlpito: tipos]
****
Púlpito móvel
9.1.1.3
[Mobiliário associado a ritos funerários]
***
Caixão
***
Lápide funerária
***
Urna funerária
[Urna funerária: tipos]
****
Urna cinerária
****
Urna sepulcral
c. Parte Alfabética
A parte alfabética é o corpo do Tesauro. Trata-se de um índice alfabético estruturado, com a
lista completa dos termos preferidos e não preferidos, no qual cada termo vem acompanhado
de suas relações lógicas e semânticas com outros termos, expressadas pelas siglas da relação
correspondente, convencionadas em todos os tesauros, e a indicação da
categoria/subcategoria (SCA) a qual pertence:


relações de equivalência entre descritores e não descritores (UP – Usado Por e
Use), que remetem diversos sinônimos ou quase-sinônimos da linguagem natural
(não controlada) ao termo único correspondente, cujo uso foi preferido ou
escolhido pelo Tesauro (linguagem documentária);



relações hierárquicas entre termos genéricos (TG) e termos específicos (TE), na
qual o termo genérico representa uma classe de conceitos da qual faz parte o
conceito representado pelo termo específico. E, portanto, a relação entre dois
termos, na qual um se subordina a outro; e



relações associativas (TA) entre termos relacionados, indicando proximidade de
significado.

Exemplos:
Relações de equivalência
Arraia
Use Pipa (objeto lúdico)
Pipa (objeto lúdico)
UP Arraia
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Cafifa
Pandorga
Papagaio
Algumas variantes ortográficas e de língua também constam como termos não preferidos.
Naggarah
Bombonnière
LTN
Use Naggara
Use Bomboneira
Use Letra do Tesouro Nacional
Relações de gênero e espécie
Adornos corporais
TE
Brinco
Colar
Porta-joias
Relações associativas
Abano
TA: Fogão a lenha
Lareira
Além disso, todos os termos preferidos possuem uma nota de aplicação ou de alcance (NA)
que define o termo e expressa o seu conceito. Podem ainda vir ou não acompanhados de dois
outros tipos de notas: a nota de escopo (NE), que amplia ou restringe o uso, alcance ou âmbito
do descritor no sistema, tornando-o mais preciso; e a nota de indexação (NI) que é uma
informação direcionada ao indexador para orientá-lo quanto ao uso do descritor e como a
indexação deve ser feita. As notas, portanto, definem o conceito do termo e seu contexto.
Exemplos:
Acessórios de interiores
NA: Utensílios de adorno ou com propósitos utilitários que não se enquadram nas demais
subcategorias de Objetos Domésticos, criados para serem usados dentro de edifícios
e/ou dar maior conforto às pessoas.
NE: Exclui acessórios domésticos associados aos hábitos de quem fuma, aspira ou masca
tabaco e outras ervas e drogas como cinzeiro, porta-cachimbos etc.
TG: Objetos domésticos
TE: Almofada
Aplique
Arranjo floral
Bibliocanto
Capa (mobiliário)
Centro de mesa
Cesta de lixo
Colchão
Cortina
Dossel
SCA: 02 OBJETOS DOMÉSTICOS
Aquecedor
NA: Aparelho que se destina a aquecer espaços individuais por
meio de inúmeras substâncias (álcool, carvão, óleo, gás,
querosene, madeira etc.) ou da eletricidade.
NI: Acrescentar ao termo se se trata de aquecedor elétrico ou a
gás, querosene etc.
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UP:
TG:
TE:

Aparelho de calefação
Objetos e equipamentos de controle de temperatura
Aquecedor de cama
Braseiro
Estufa
Lareira
Pá (aquecedor)
Porta-lenha
TA: Atiçador
Fole
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
4 Considerações Finais
Foi com enorme alegria que demos por finalizado este longo trabalho que, pela sua própria
natureza, não se encerra nunca. Tesauros precisam ser sistematicamente avaliados e
atualizados seja pela linguagem em si, dinâmica, viva, seja pelo alto grau de consistência
exigido e nem sempre alcançado. Além disso, teria sido muito enriquecedor acrescentar a
imagem correspondente a cada um dos termos/nomes de objetos, o que não foi possível por
razões financeiras, de direitos autorais e de tempo. Este poderá ser um novo projeto!
Esperamos que o Tesauro de objetos do patrimônio cultural nos museus brasileiros cumpra
seus objetivos e contamos com a colaboração de seus usuários para apreciação e propostas.
(tesauromuseus@gmail.com).
HELENA DODD FERREZ
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PLANO GERAL

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2

*
**

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2 3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2

*
**

**
**

**

**

**
**

ESTRUTURAS EDIFICADAS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
Elementos de Construção
[Elementos de construção associados à cobertura]
[Elementos de construção associados a fechamentos e separações]
[Elementos de construção associados à instalação elétrica]
[Elementos de construção associados à superfície]
[Elementos de construção associados à sustentação]
[Elementos de construção associados ao acabamento]
Equipamento Hidráulico
Estruturas Edificadas
[Estruturas agrícolas]
[Estruturas comerciais]
[Estruturas rituais e cerimoniais]
[Estruturas habitacionais]
Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
[Elementos de sítios e espaços abertos]
[Estruturas de sítios e espaços abertos]
OBJETOS DOMÉSTICOS
Acessórios de Interiores
[Objetos associados à decoração de interiores]
[Panos e tecidos de interiores]
[Panos e tecidos de interiores associados a assentos]
[Panos e tecidos associados a camas]
[Panos e tecidos associados a janelas e portas]
[Panos e tecidos associados a mesas]
[Panos e tecidos associados a paredes]
[Panos e tecidos associados a pisos]
Mobiliário
[Acessórios de mobiliário]
[Mobiliário]
[Assentos]
[Mobiliário associado à escrita e leitura]
[Mobiliário associado a fechamentos e separações]
[Mobiliário associado à guarda e exposição]
[Mobiliário associado à toalete]
[Mobiliário associado ao ato de pousar]
[Mobiliário associado ao repouso]
Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Objetos e Equipamentos de Iluminação
[Acessórios de luminárias]
[Luminárias]
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2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.2
2.7
2.8
2.9

**
**

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1

*
**

**
**
**

**

3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4
3.6.4

**
**
**

**

Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
[Utensílios associados à mesa de refeição]
[Utensílios associados ao ato de beber]
[Recipientes de beber]
[Recipientes de servir bebidas]
[Utensílios associados ao ato de comer]
[Utensílios de comer]
[Utensílios de servir alimentos]
Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Objetos e Equipamentos de Segurança
Utensílios e Equipamentos de Animais Domésticos
OBJETOS DE USO PESSOAL
Adornos Corporais
[Adornos corporais: acessórios]
[Adornos corporais associados à cabeça]
[Adornos corporais associados a membros]
[Adornos corporais associados ao tronco]
Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
[Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais associados a
deficiências físicas]
[Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais associados à guarda
e ao porte de itens]
Objetos de Fumantes
Objetos de Identificação Pessoal
Objetos de Toalete
[Objetos de toalete: acessórios]
[Objetos de toalete associados à higiene corporal]
[Objetos de toalete associados ao rosto]
[Objetos de toalete associados aos pelos]
[Objetos de toalete associados às unhas]
Vestuário
[Acessórios de vestuário]
[Objetos associados à manutenção do vestuário]
[Peças de vestuário]
[Peças de vestuário associadas à cabeça]
[Peças de vestuário associadas ao tronco e aos membros]
[Peças de vestuário associados aos pés]
[Peças de vestuário específicas de bebês]
[Trajes]
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4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1

*
**
**

4.2.2.2
4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4
4.4
4.4.1
4.4.1.1

**

**

4.4.1.2
4.4.2
4.4.3
4.4. 4
4.4. 5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.4.10.1
4.4.11
4.4.12
4.4.13
4.4.14
4.4.14.1
4.4.14.2
4.5
4.5.1

**

EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Equipamento de Atividades Comerciais
[Equipamento comum ao comércio]
[Equipamento de estabelecimentos comerciais específicos]
[Comércio de aviamentos, tecidos, roupas e artigos de cama,
mesa e banho: utensílios e equipamentos]
[Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo: utensílios e
equipamentos]
Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
[Equipamento de atividades de prestação de serviços específicas]
[Barbeiro e cabeleireiro: utensílios e equipamentos]
[Bombeiro, eletricista e mecânico: utensílios e equipamentos]
[Correio: utensílios e equipamentos]
[Lavanderia, tinturaria e toalheiro: utensílios e equipamentos]
Equipamento de Atividades de Transformação
[Fabricação de artigos de couro: utensílios e equipamentos]
[Curtimento de couro e outras preparações de couro, pele:
utensílios e equipamentos]
[Fabricação de artigos de couro: utensílios e equipamentos]
[Fabricação de artigos de ouro, prata e gemas (ourivesaria, joalheria
e bijuteria]
[Fabricação de artigos de tecido, vestuário e acessórios: utensílios e
equipamentos]
[Fabricação de bebidas: utensílios e equipamentos]
[Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios: utensílios e
equipamentos]
[Fabricação de moedas, medalhas, cédulas e barras: utensílios e
equipamentos]
[Fabricação de produtos alimentícios: utensílios e equipamentos]
[Fabricação de produtos de ferro, aço, alumínio: utensílios e
equipamentos]
[Fabricação de produtos de madeira: utensílios e equipamentos]
[Fabricação de produtos de minerais não-metálicos: utensílios e
equipamentos]
[Fabricação de produtos cerâmicos: utensílios e equipamentos]
[Fabricação de produtos do fumo: utensílios e equipamentos]
[Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos: utensílios e
equipamentos]
[Fabricação de produtos químicos: utensílios e equipamentos]
[Fabricação de produtos têxteis: utensílios e equipamentos]
[Preparação e fiação de fibras têxteis: utensílios e equipamentos]
[Tecelagem de fios de fibras têxteis: utensílios e equipamentos]
Equipamento de Atividades Extrativas
[Extração de carvão mineral: utensílios e equipamentos]
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4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.3
4.5.3.1
4.6
4.6.1
4.6.1.1
4.6.1.2

**

4.6.2
4.6.3
4.6.3.1
4.6.3.2
4.6.3.3
4.6.4
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.3
5.3.4
5.3.4.1
5.3.5
5.4
5.5
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.8
5.8.1
5.8. 2
5.8.2.1
5.8.2.2
5.8.2.3
5.9
5.9.1

*
**
**
**

**
**
**
**

**

**

[Extração de minerais metálicos: utensílios e equipamentos]
[Extração de minerais de ferro: utensílios e equipamentos]
[Extração de minerais metálicos não-ferrosos (ouro, platina, prata
etc.): utensílios e equipamentos]
[Extração de minerais não-metálicos (areia, argila, pedra, sal etc.):
utensílios e equipamentos]
[Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas):
utensílios e equipamentos]
Equipamentos de Agricultura, Jardinagem, Pecuária e Pesca
[Agricultura: utensílios e equipamentos]
[Utensílios e equipamentos associados à colheita e pós-colheita]
[Utensílios e equipamentos associados à preparação de terreno e
cultivo]
[Jardinagem: utensílios e equipamentos]
[Pecuária: utensílios e equipamentos]
[Utensílios e equipamentos associados à alimentação de animais]
[Utensílios e equipamentos associados à ordenha]
[Utensílios e equipamentos associados ao manejo de animais]
[Pesca: utensílios e equipamentos]
EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Equipamento Associado à Astronomia
Equipamento Associado à Biologia
Equipamento Associado à Física
[Acústica: utensílios e equipamentos]
[Eletricidade e magnetismo: utensílios e equipamentos]
[Medição eletromagnética: utensílios e equipamentos]
[Física Nuclear: utensílios e equipamentos]
[Mecânica: utensílios e equipamentos]
[Medição mecânica: utensílios e equipamentos]
[Ótica: utensílios e equipamentos]
Equipamento Associado à Geologia
Equipamento Associado à Meteorologia
Equipamento Associado à Oceanografia
Equipamento Associado à Química
[Experimentação química: utensílios e equipamentos]
[Laboratório químico: utensílios e equipamentos]
Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
[Equipamento comum às atividades da área da saúde]
[Equipamento de atividades específicas da área da saúde]
[Dentistas: utensílios e equipamentos]
[Médicos: utensílios e equipamentos]
[Psicólogos: utensílios e equipamentos]
Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
[Navegação: utensílios e equipamentos]
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5.9.1.1
5.9.1.2
5.9.1.3
5.9.2
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.4.1
6.4.4.2
6.4.4.3
6.4.4.4
6.4.4.5
6.4.4.6
6.4.5
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.6
6.6.1
6.6.1.1
6.6.1.2

**

*
**

**

**

**

**

**

[Navegação astronômica: utensílios e equipamentos]
[Plotagem: utensílios e equipamentos]
[Sondagem marítima: utensílios e equipamentos]
[Topografia: utensílios e equipamentos]
Equipamentos de Medição
[Medição de massas: utensílios e equipamentos]
[Medição de temperatura: utensílios e equipamentos]
[Medição de tempo: utensílios e equipamentos]
[Medição de volume: utensílios e equipamentos]
OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Objetos Associados à Cinematografia
[Câmeras e objetivas de cinematografia]
[Suportes de cinematografia]
Objetos Associados à Fotografia
[Acessórios de fotografia]
[Aparelhos óticos de fotografia]
[Câmeras e objetivas de fotografia]
[Suportes de fotografia]
Objetos Associados à Gravura
[Elaboração e preparação: objetos]
[Obra final]
[Estampas]
Objetos Associados à Música
[Acessórios de música]
[Documentação musical]
[Elementos de música]
[Instrumentos musicais]
[Aerofones]
[Automatofones]
[Cordofones]
[Eletrofones]
[Idiofones]
[Membranofones]
[Suportes de música]
Objetos Associados às Artes Cênicas
[Cenografia itinerante: objetos]
[Elaboração e preparação: objetos]
[Iluminação cênica: objetos]
[Objetos associados ao espetáculo]
[Vestuário de cena e seus acessórios]
Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
[Elaboração e preparação: objetos]
[Elaboração e preparação: estudos]
[Elaboração e preparação: utensílios e equipamentos]
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6.6.2
6.6.2.1
6.6.2.2
6.6.2.3

[Obra final]
[Desenhos]
[Esculturas]
[Pinturas]

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3

*
**

7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.6
7.7
7.7.1
7.7.2

**
**
**
**

8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.2.1
8.3.2.2
8.3.2.3
8.3.2.4
8.3.2.5
8.3.2.6
8.3.2.8
8.3.2.8
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.2.1
8.4.2.2
8.4.2.3
8.4.2.4
8.4.3

*
**
**
**

**
**

**

EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Equipamento de Comunicação Escrita
[Objetos associados à autenticação e à identificação de documentos]
[Objetos associados à escrita]
[Objetos associados à guarda, manuseio e transporte de
documentos]
Equipamento de Comunicação Sonora
Equipamento de Comunicação Visual
Equipamento de Telecomunicação
Equipamentos de Composição e Impressão
[Utensílios e equipamentos associados à composição e à impressão]
[Utensílios e equipamentos de composição e impressão]
Material de Propaganda
Processadores de Dados e Acessórios
[Calculadores]
[Equipamento de computador, periféricos e acessórios]
EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Equipamento de Festas
Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Equipamento Esportivo
[Equipamento comum a mais de um esporte]
[Equipamento de esportes específicos]
[Esgrima: utensílios e equipamentos]
[Esqueite: utensílios e equipamentos]
[Frescobol: utensílios e equipamentos]
[Futebol: utensílios e equipamentos]
[Patinação: utensílios e equipamentos]
[Pingue-pongue: utensílios e equipamentos]
[Surfe: utensílios e equipamentos]
[Tênis: utensílios e equipamentos]
Equipamento Lúdico
[Brinquedos]
[Jogos]
[Comprovantes de apostas]
[Jogos: elementos acessórios]
[Jogos: segundo a forma e a função]
[Jogos: segundo o mecanismo]
[Objetos lúdicos]
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8.5

**

9
9.1
9.1.1
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.1.4
9.1.2
9.1.2.1
9.2
9.2.1
9.2.1.1
9.2.1.2
9.2.1.3
9.2.1.4
9.2.1.5
9.2.1.6
9.2.1.7
9.2.1.8
9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.2
9.2.2.3
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.2.1
9.4
9.4.1
9.4.1.1

*
**

**

**

**

Equipamentos de Ginástica e Musculação
OBJETOS DE RITOS, CULTOS E CRENÇAS
Mobiliário de Culto
[Mobiliário de culto comum a ritos]
[Assentos e genuflexórios]
[Mobiliário associado à pregação, leitura e canto]
[Mobiliário associado a ritos funerários]
[Mobiliário associado ao altar e seu entorno]
[Mobiliário de cultos específicos]
[Cristianismo: mobiliário de culto]
Objetos Rituais e Cerimoniais
[Objetos rituais e cerimoniais comuns a ritos]
[Insígnias]
[Objetos associados à iluminação]
[Objetos associados à incensação]
[Objetos associados à magia e à proteção]
[Objetos associados à oferenda]
[Objetos associados a ritos funerários]
[Objetos associados ao ciclo da vida]
[Objetos de devoção]
[Objetos rituais e cerimoniais de cultos específicos]
[Cristianismo: objetos rituais e cerimoniais]
[Judaísmo: objetos rituais e cerimoniais]
[Sincretismo: objetos rituais e cerimoniais]
Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
[Panos e tecidos litúrgicos e rituais comuns a cultos]
[Panos e tecidos litúrgicos de cultos específicos]
[Cristianismo: panos e tecidos litúrgicos e rituais]
Vestuário Litúrgico e Ritual
[Cristianismo: vestuário litúrgico de cultos específicos]
[Catolicismo: vestuário litúrgico e acessórios]

10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.2

*
**

**

INSÍGNIAS E OBJETOS CERIMONIAIS E/OU COMEMORATIVOS
Insígnias
[Bandeiras]
[Brasões]
[Condecorações]
[Distintivos de uniformes]
[Insígnias de autoridades e ocupações]
Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos

11
11.1
11.2

*
**
**

OBJETOS PECUNIÁRIOS
Dinheiro
Documentos de Câmbio
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11.3
11.3.1
11.3.2
11.4
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
11.4.5
11.5
11.6
11.7
11.8

**

**

**
**
**
**

12
12.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.3.1
12.3.2
12.4
12.4.1
12.4.1.1
12.4.1.2
12.4.1.3
12.4.1.4
12.4.2
12.4.2.1
12.4.2.2
12.4.2.3
12.4.2.4
12.5

*
**
**

13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.2.1
13.1.2.2
13.1.2.3
13.1.2.4

*
**

**

**

**

Documentos de Comércio
[Documentos de Comércio Interno]
[Títulos de crédito rural]
[Documentos de Pagamento]
[Pagamento de alimentação/refeição: documentos]
[Pagamento de espetáculos: documentos]
[Pagamento de ligações telefônicas: documentos]
[Pagamento de transporte: documentos]
[Pagamentos diversos: documentos]
Documentos de Sociedades por Ações
Documentos Postais
Documentos Públicos de Arrecadação
Documentos Públicos de Captação de Recursos
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
Acessórios Comuns a Diversos Tipos de Veículo
Veículos Aéreos e Acessórios
[Acessórios de veículos aéreos]
[Veículos aéreos]
Veículos Marítimos e Acessórios
[Acessórios de veículos marítimos]
[Veículos marítimos]
Veículos Terrestres e Acessórios
[Acessórios de veículos terrestres]
[Acessórios de veículos terrestres de tração animal]
[Acessórios de veículos terrestres de tração humana]
[Acessórios de veículos terrestres motorizados]
[Acessórios de veículos terrestres sobre trilhos]
[Veículos terrestres]
[Veículos terrestres de tração animal]
[Veículos terrestres de tração humana]
[Veículos terrestres motorizados]
[Veículos terrestres sobre trilhos]
Veículos de Transporte Vertical
EQUIPAMENTOS DE CAÇA E DE GUERRA
Armas e Acessórios
[Acessórios de armas]
[Armas]
[Armas branca]
[Armas de arremesso]
[Armas de choque]
[Armas de fogo]
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13.2
13.3
13.3.1
13.3.2
13.4
14

**
**

**
*

Equipamento de Defesa
Munição e Acessórios
[Acessórios de munição]
[Munição]
Petrechos de caça
INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

15

*

RECIPIENTES

16

*

AMOSTRAS E FRAGMENTOS

28

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

PARTE SISTEMÁTICA

29

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
PARTE SISTEMÁTICA

1
1.1

1.1.1

*
**
***
***

ESTRUTURAS EDIFICADAS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
Elementos de Construção
Caixa de correio particular
Elemento decorativo
[Elemento decorativo: segundo a forma e a função]
****
Cartela
****
Cimalha
****
Coruchéu
****
Escultura arquitetônica
[Escultura arquitetônica: segundo a forma]
*****
Atlante
*****
Cariátide
****
Friso
****
Grimpa
****
Medalhão (relevo)
****
Nicho
****
Painel decorativo
****
Papel de parede
****
Pinha
****
Talha (ornato)
****
Vitral
***
Escada
[Escada: partes]
****
Corrimão
****
Degrau
****
Guarda-corpo (escada)
[Escada: segundo a forma]
****
Escada em caracol
****
Escada em leque
***
Material de construção
[Material de construção: tipos]
****
Madeira de construção
****
Pedra de construção
[Pedra de construção: tipos]
*****
Pedra de cantaria
*****
Pedra fundamental
****
Tijolo
[Elementos de construção associados à cobertura]
***
Telha
[Telha: segundo a forma]
****
Telha canal
****
Telha francesa
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****
1.1.2
***
****
***
***
***
****
****
****
****
****
****
****
****
*****
*****
*****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
****
****
1.1.3
***
***
***
***
***
1.1.4
***
***

[Telha: segundo a função]
Telhão
[Elementos de construção associados a fechamentos e separações]
Balaustrada
[Balaustrada: partes integrantes]
Balaústre
Frontispício
Grade
Janela
[Janela: elementos associados]
Bandeira (janela/porta)
Gelosia
Parapeito
Sobreverga (janela/porta)
Toldo (janela/porta)
Vidraça (janela/porta)
[Janela: segundo a forma]
Janela basculante
Janela de peitoril
[Janela de peitoril: segundo o mecanismo]
Janela de correr
Janela de duas folhas
Janela de guilhotina
Janela geminada
Janela rasgada
Porta
[Porta: elementos associados]
Aldrava
Bandeira (janela/porta)
Marquise
Sobreverga (janela/porta)
Toldo (janela/porta)
Vidraça (janela/porta)
[Porta: segundo a dimensão]
Portada
Portão
[Elementos de construção associados à instalação elétrica]
Caixa de luz
Caixa de passagem
Campainha
Espelho de interruptor
Espelho de tomada
[Elementos de construção associados à superfície]
Azulejo
Piso
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****
*****
*****
****
****
****
****
1.1.5
***
***
****
****
****
***
***
****
***
1.1.6
***
****
****
****
****
*****
****
*****
*****
****
*****
****
****
*****
****
***
***

[Piso: segundo o material]
Ladrilho
[Ladrilho: segundo o material]
Ladrilho cerâmico
Ladrilho hidráulico
Lajota
Linóleo
Tábua de assoalho
Taco de assoalho
[Elementos de construção associados à sustentação]
Arco (construção)
Coluna
[Coluna: partes]
Base
Capitel
Fuste
Parede
Pilar
[Pilar: segundo a forma e a função]
Pilastra
Plinto
[Elementos de construção associados ao acabamento]
Ferragem de esquadria
[Ferragem de esquadria: segundo a forma e a função]
Borboleta
Concha (Puxador)
Cremona
Dobradiça
Gonzo
Fechadura (janela/porta)
[Fechadura (janela/porta): elementos associados]
Chave (janela/porta)
Espelho de fechadura
Maçaneta
[Maçaneta: elementos associados]
Espelho de maçaneta
Tranca
[Tranca: segundo a dimensão]
Tranqueta
[Tranqueta: segundo o mecanismo]
Ferrolho
Trinco
Rodapé
Sanca
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1.2

**
***
****
****
****
****
****
****
*****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

1.3

****
**

1.3.1
***
****
1.3.2
***
***
***
1.3.3
***

***
1.3.4
***

Equipamento Hidráulico
Aparelho hidrossanitário
[Aparelho hidrossanitário: segundo a função]
Banheira
Bidê
Pia de banheiro
Pia de cozinha
Tanque de Roupa
Vaso sanitário
[Vaso sanitário: elementos associados]
Assento de vaso sanitário
Aquecedor de água
Bica
Bomba d’água
Calha
Cano
Chuveiro
Manilha
Tampa de bueiro
Tampa de ralo
Torneira
[Torneira: segundo a função]
Registro de água
Estruturas Edificadas
[Estruturas edificadas: segundo a função]
[Estruturas agrícolas]
Casa de engenho
[Casa de engenho: elementos associados]
Casa de farinha
[Estruturas comerciais]
[Estruturas comerciais fixas]
Barbearia
Farmácia
[Estruturas comerciais portáteis]
Barraca de feira
[Estruturas rituais e cerimoniais]
[Estruturas de culto de uso comum]
Túmulo
[Estruturas de cultos específicos]
[Cristianismo: estruturas de culto]
[Catolicismo: estruturas de culto]
Capela
[Estruturas habitacionais]
[Estruturas habitacionais fixas]
Barraco
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***
***

1.4
1.4.1

****
****
**
***
***
***
***
***
****
****
****
***
***
***
****
***
****

1.4.2
***
***
***
***
2
2.1

2.1.1

Palafita
[Estruturas habitacionais portáteis]
Barraca
[Barraca: segundo a função]
Barraca de acampar
Barraca de campanha
Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
[Elementos de sítios e espaços abertos]
Cerca
Cruzeiro
Esfera armilar (ornato)
Estátua fonte
Marco
[Marco: segundo a função]
Marco comemorativo
Marco de fronteira
Marco funerário
Mastro de bandeira
Muro
Poste
[Poste: segundo a função]
Poste de iluminação
Trilho de ferrovia
[Trilho de ferrovia: elementos associados]
Dormente de ferrovia
[Estruturas de sítios e espaços abertos]
Campanário
Chafariz
Coreto
Obelisco

*
**
***
***
***
***
***

OBJETOS DOMÉSTICOS
Acessórios de Interiores
Bibliocanto
Escarradeira
Prendedor de cortina
Porta-guarda-chuvas
Porta-revistas
[Objetos associados à decoração de interiores]
***
Aplique
***
Arranjo floral
[Arranjo floral: segundo a forma]
****
Coroa de flores (decoração)
***
Centro de mesa
***
Cesta de lixo
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***
***
***
***
***
***
***
***
****
****
****
****
****
2.1.2
2.1.2.1
***
****
***
****
****
2.1.2.2
***
***
***
***
****
*****
*****
****
*****
****
****
***
2.1.2.3
***
****
****

[Flora artificial]
Flor artificial
Fruta artificial
Planta artificial
Moldura
Peanha
Porta-retratos
Prato decorativo
Vaso ornamental
[Vaso ornamental: tipos]
Cachepô
Floreira
Jarra
Jarrão
Potiche
[Panos e tecidos de interiores]
[Panos e tecidos de interiores associados a assentos]
Almofada
[Almofada: partes]
Capa de almofada
Capa (mobiliário)
[Capa (mobiliário): segundo a forma]
Capa de cadeira
Capa de sofá
[Panos e tecidos associados a camas]
Colchão
Dossel
Mosquiteiro
Roupa de cama
[Roupa de cama: tipos]
Coberta de cama
[Coberta de cama: tipos]
Colcha
Edredom
Cobertor
Manta
Fronha
Lençol
Travesseiro
[Panos e tecidos associados a janelas e portas]
Cortina
[Cortina: elementos associados]
Braçadeira
Sanefa
[Cortina: tipos]
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****
2.1.2.4
***
****
***
2.1.2.5
***
***
2.1.2.6

2.2
2.2.1

***
***
**

***
***
***
***
***
***
***
2.2.2
***
****
*****
****
****
***
2.2.2.1
***
****
****
****
****
****
****
*****

Reposteiro
[Panos e tecidos associados a mesas]
Pano de mesa
[Pano de mesa: segundo a forma]
Caminho de mesa
Toalha de mesa
[Panos e tecidos associados a paredes]
Panô
Tapeçaria
[Panos e tecidos associados a pisos]
Passadeira
Tapete
Mobiliário
[Acessórios de mobiliário]
[Acessórios de mobiliário de repouso]
Armador de rede
Colchão
Travesseiro
[Acessórios de mobiliário de guarda]
Chave de móvel
Escudete
Puxador
[Acessórios de mobiliário de pousar]
Cantoneira
[Mobiliário]
Espelho (móvel)
[Espelho (móvel): segundo a forma]
Espelho de chão
Psichê
Espelho de mesa
Espelho de parede
Jardineira
[Mobiliário: segundo a função]
[Assentos]
[Assentos individuais com espaldar]
Cadeira
[Cadeira: segundo a forma]
Cadeira bacalhau
Cadeira de braços
Cadeira de canto
[Cadeira: segundo a forma e a função]
Cadeira de barbear
Cadeira de costura
Cadeira de estado
Trono
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****
****
****
****
****
****
****
****
****
***
****
***
***
****
****
****
****
****
***
***
***
***
****
***
***
****
***
***
***
****
****
***
2.2.2.2
***
***

Cadeira de higiene
Cadeira de jardim
Cadeira de secretária
Cadeira de toucador
Cadeira-escada
[Cadeira: segundo o mecanismo]
Cadeira de balanço
Cadeira dobrável
Cadeira-escada
Cadeira giratória
Poltrona
[Poltrona: segundo a forma]
Bergère
Senhorinha
[Assentos individuais sem espaldar]
Banco
[Banco: segundo a forma]
Mocho
Tamborete
Tripeça
[Banco: segundo o mecanismo]
Banco dobrável
Banco giratório
Pufe
[Assentos coletivos]
Arquibanco
Balanço (móvel)
Banco corrido
[Banco corrido: segundo a localização]
Banco de átrio
Banco de jardim
Canapé
[Canapé: segundo a forma]
Meridiana
Conversadeira
Duquesa
Sofá
[Sofá: segundo a função e o mecanismo]
Sofá-cama
[Sofá: segundo o estilo]
Sofá Chesterfield
Sofá circular
[Mobiliário associado à escrita e leitura]
Escada de biblioteca
Escritório
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***
***
***
***
****
****
****
2.2.2.3
***
***
2.2.2.4
***
***
****
***
****
****
****
****
*****
****
****
****
***
***
***
***
****
*****
***
****
****
***
****
***
***

Estante-biblioteca
Estante de pé
Estante de pousar
Secretária
[Secretária: segundo a forma]
Banca de escrita
Davenport
[Secretária: segundo o mecanismo]
Secretária de cilindro
[Mobiliário associado a fechamentos e separações]
Biombo
Cercado
[Mobiliário associado à guarda e exposição]
Aparador
Arca
[Arca: segundo a dimensão]
Arqueta
Armário
[Armário: segundo a forma]
Armário-baixo
Armário de canto
[Armário: segundo a função]
Armário-biblioteca
Armário-vitrine
[Armário-vitrine: tipos]
Cristaleira
Guarda-comida
Guarda-louça
Guarda-roupa
Arquivo (mobiliário)
Baú
Camiseiro
Cofre
[Cofre: tipos]
Cofre portátil
Mealheiro
Cômoda
[Cômoda: segundo a forma]
Cômoda-papeleira
Meia-cômoda
Contador
[Contador: tipos]
Contador portátil
Estante de bibelôs
Fichário
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***
***
****
*****
****
2.2.2.5
***
***
***
****
****
***
2.2.2.6
***
***
***
****
*****
****
***
***
****
****
****
****
****
*****
*****
******
****
****
****
****
*****
*****
****

Medalheiro
Vitrine
[Vitrine: segundo a forma]
Armário-vitrine
[Armário-vitrine: tipos]
Cristaleira
Mesa-vitrine
[Mobiliário associado à toalete]
Cadeira de barbear
Cadeira de higiene
Mesa de toalete
[Mesa de toalete: tipos]
Lavatório
Penteadeira
Porta-toalhas (móvel)
[Mobiliário associado ao ato de pousar]
Aparador
Bandeja de cama
Cabide (móvel)
[Cabide (móvel): segundo a forma]
Cabide de chão
[Cabide de chão: segundo a forma]
Cabide de terno
Cabide de parede
Carrinho de chá
Mesa
[Mesa: segundo a forma e a função]
Mesa de cabeceira
Mesa de centro
Mesa de costura
Mesa de cozinha
Mesa de encostar
[Mesa de encostar: tipos]
Console
Tremó
[Tremó: partes]
Espelho de tremó
Mesa de jardim
Mesa de jogo
Mesa de pé-de-galo
Mesa de toalete
[Mesa de toalete: tipos]
Lavatório
Penteadeira
Mesa-vitrine
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****
****
****
****
****
***
***
2.2.2.7
***
***
****
****
****
****
*****
****
****
****
****

2.3

*****
*****
*****
****
**
***
****
****
****
****
****
****
*****
*****
*****
*****
***

[Mesa: segundo o mecanismo]
Mesa de abas
Mesa de encaixar
Mesa de pé-de-galo
Mesa dobrável
Mesa extensível
Pedestal
Prateleira
[Mobiliário associado ao repouso]
Banco para os pés
Cama
[Cama: partes]
Cabeceira
Estrado (Cama)
[Cama: segundo a forma]
Beliche
Berço
[Berço: tipos]
Berço portátil
Catre
Rede de dormir
Tarimba
[Cama: segundo a função]
Cama de dia
[Cama de dia: tipos]
Chaise-longue
Espreguiçadeira
Marquesa
Cama de viagem
Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Aquecedor
[Aquecedor: elementos acessórios]
Pá (aquecedor)
Porta-lenha
[Aquecedor: tipos]
Aquecedor de cama
Braseiro
Estufa
Lareira
[Lareira: elementos acessórios]
Cão (lareira)
Esborralhadouro
Guarda-fogo
Kit de lareira
Ar-condicionado
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***

2.4
2.4.1

****
**
***
***
****
***
****
***

2.4.2
***
****
*****
***

***
***
****
****
***
***
****
****
****

***
****
****
****

Desumidificador
Ventilador
[Ventilador: segundo a forma]
Ventilador de teto
Objetos e Equipamentos de Iluminação
[Acessórios de luminárias]
Globo (luz)
Manga
[Manga: segundo a dimensão]
Donzela
Mecha
[Mecha: tipos]
Pavio
Velador
[Luminárias]
[Luminárias: segundo a forma]
Lanterna
[Lanterna: segundo a dimensão]
Lampião
[Lampião: segundo a função]
Lampião de rua
Lustre
[Luminárias: segundo a fonte de energia]
[Luminárias a combustão]
[Luminárias a combustão: elementos associados]
Camisa incandescente
[Luminárias a combustão: tipos]
Candeeiro
Candeia
Fifó
Facho
Lamparina
[Lamparina: elementos associados]
Aracapá
[Lamparina: tipos]
Lamparina de forro
Lamparina de parede
[Luminárias a energia elétrica]
[Luminárias a energia elétrica: tipos]
Luminária elétrica
[Luminária elétrica: partes]
Abajur
Lâmpada
[Lâmpada: segundo o mecanismo]
Lâmpada fluorescente
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****

2.5

Lâmpada incandescente
[Luminária elétrica: segundo a forma]
***
Luminária de chão
****
Luminária de mesa
****
Luminária de parede
[Luminária de parede: tipos]
*****
Aplique (luz)
*****
Spot
****
Luminária de teto
[Luminária de teto: tipos]
*****
Plafonnier
*****
Spot
[Luminárias a pilha ou bateria]
***
Lanterna de pilhas
[Luminárias a vela]
[Luminárias a vela: elementos associados]
***
Vela
[Vela: elementos associados]
****
Abafador de vela
[Vela: partes]
****
Pavio
[Pavio: elementos associados]
*****
Espevitadeira
[Espevitadeira: elementos acessórios]
******
Bandeja de espevitadeira
*****
Porta-pavio
[Luminárias a vela: suportes]
***
Castiçal
[Castiçal: elementos associados]
****
Arandela
[Castiçal: segundo a forma e dimensão]
****
Candelabro
****
Palmatória (castiçal)
***
Porta-vela
***
Velador
**
Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
***
Abridor de lata
***
Amassador de batata
***
Assadeira
[Assadeira: segundo a forma]
****
Fôrma de bolo
****
Fôrma de pão
****
Fôrma de torta
****
Forminha de empada
****
Tabuleiro
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***
****
****
***
****
*****
****
***
***
***
***
***
****
***
***
****
****
***
****
****
***
***
***
****
****
****
*****
***
***
****
*****
****

Balança de cozinha
Batedeira
[Batedeira: segundo a forma e a função]
Batedeira de manteiga
Batedeira de ovos
Cafeteira
[Cafeteira: elementos associados]
Coador de café
[Coador de café: elementos associados]
Suporte de coador de café
[Cafeteira: segundo o mecanismo]
Cafeteira elétrica
Carretilha
Cesta de fritura
Chapa (fogão)
Chocolateira
Churrasqueira
[Churrasqueira: elementos associados]
Espeto de churrasco
Coador de óleo
Colher (cozinha)
[Colher (cozinha): segundo a forma]
Escumadeira
[Colher (cozinha): segundo o material]
Colher de pau
Descaroçador (cozinha)
[Descaroçador (cozinha): segundo a forma]
Descaroçador de azeitona
Descaroçador de maçã
Descascador (cozinha)
Escorredor (cozinha)
Espremedor (cozinha)
[Espremedor (cozinha): segundo a forma]
Espremedor de alho
Espremedor de batata
Espremedor de fruta
[Espremedor de fruta: segundo a forma]
Espremedor de limão
Faca (cozinha)
Fogão
[Fogão: segundo o combustível]
Fogão a gás
[Fogão a gás: elementos associados]
Acendedor de fogão
Fogão a lenha
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*****
****
***
***
****
***
****
****
***
***
***
***
****
***
****
****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
***
***
***
***

[Fogão a lenha: partes]
Trempe
[Fogão: segundo a dimensão]
Fogareiro
Fôrma de picolé
Forno (cozinha)
[Forno (cozinha): tipos]
Micro-ondas (forno)
Geladeira
[Geladeira: elementos associados]
Fôrma de gelo
Ímã de geladeira
Grelha
Liquidificador
Máquina de massa
Medidor culinário
[Medidor culinário: tipos]
Kit de medidores culinários
Moedor (cozinha)
[Moedor (cozinha): segundo a forma e a função]
Moedor de café
Moedor de carne
Moedor de pimenta
Moedor de sal
Panela
[Panela: elementos associados]
Paneleiro
[Panela: partes]
Tampa de panela
[Panela: segundo a dimensão]
Caldeirão
Tacho
[Panela: segundo a forma e a função]
Canecão
Chaleira
Cuscuzeiro
Frigideira
Leiteira
[Panela: segundo o mecanismo]
Panela de pressão
Panela elétrica
Peneira (cozinha)
Pincel culinário
Polvilhador
Porrão
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****
****
****
***
***
****
****
***
****
***
***
***
***
***
****

2.6

*****
***
***
***
***
**
***
****
****
***
***
***
***

2.6.1
***
***
***
***
****
****
****
***

Porta-mantimento
[Porta-mantimento: segundo a forma e a função]
Biscoiteira
Caixa de pão
Porta-ovos
Processador de alimentos (cozinha)
Ralador (cozinha)
[Ralador (cozinha): tipos]
Ralador de mandioca
Raspador de coco
Rolo de massa
[Rolo de massa: elementos associados]
Rolo corta-massa
Saleiro (cozinha)
Sanduicheira
Secador de salada
Socador de temperos
Tábua (cozinha)
Tábua de carne
[Tábua de carne: elementos associados]
Martelo de carne
Termômetro culinário
Tesoura de trinchar
Torradeira
Torrador de café bola
Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bandeja
[Bandeja: elementos associados]
Pano de bandeja
[Bandeja: tipos]
Salva
Cesta de piquenique
Garrafa térmica
Lancheira
Marmita
[Utensílios associados à mesa de refeição]
Campainha de mesa
Escova de mesa
Gongo de mesa
Guardanapo
[Guardanapo: elementos associados]
Argola de guardanapo
Porta-guardanapo
Porta-guardanapos de papel
Lavanda
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***
***
2.6.2
2.6.2.1
***
****
****
****
*****
*****
****
****
****
****
****
****
*****
****
*****
*****
******
*****
***
****
****
***
****
****
****
***
****
****
****

Marcador de mesa
Paliteiro
Porta-cardápios
[Utensílios associados ao ato de beber]
[Recipientes de beber]
Copo
[Copo: elementos associados]
Descanso de copo
Porta-copos
[Copo: segundo a forma e a função]
Caneca
[Caneca: segundo a forma e a dimensão]
Caneca de café
Caneca de cerveja
Copo de cerveja
Copo de conhaque
Copo de coquetel
Copo de licor
Copo de uísque
Copo de viagem
[Copo de viagem: segundo a forma]
Guampa
Taça
[Taça: segundo a forma e a dimensão]
Cálice
Taça de champanhe
[Taça de champagne: segundo a forma]
Flûte
Taça de vinho
Cuia de chimarrão
[Cuia de chimarrão: elementos acessórios]
Bombilha
Porta-cuia de chimarrão
Garrafa de beber
[Garrafa de beber: segundo a forma e a função]
Cantil
Garrafa de bolso
Mamadeira
Xícara
[Xícara: elementos associados]
Pires
[Xícara: segundo a forma e a função]
Xícara de café
Xícara de chá
[Xícara de chá: elementos associados]
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****
2.6.2.2
***
***
****
****
***
***
***
****
***
***
***
***
****
****
***
***
****
****
****
****
****
****
***
***
***
****
****
****
****
****

Infusor
Xícara de consomê
[Recipientes de servir bebidas]
[Recipientes de servir bebidas: elementos associados]
Coador (bebida)
Copo de apanhar água
[Copo de apanhar água: segundo a forma]
Coco
Púcaro
Etiqueta de garrafa de bebida
Filtro
Porta-gelo
[Porta-gelo: elementos acessórios]
Pegador de gelo
Resfriador
Tâte-vin
Tigela de pingos
[Recipientes de servir bebidas: segundo a forma e a função]
Bilha
[Bilha: elementos associados]
Banca de potes
[Bilha: tipos]
Moringa
Botija
Bule
[Bule: elementos associados]
Abafador de bule
[Bule: segundo forma e a função]
Bule de café
Bule de chá
Bule de leite
[Bule: segundo o mecanismo]
Bule (samovar)
Samovar
Cântaro
Decantador de vinho
Garrafa de bebida
[Garrafa de bebida: elementos associados]
Abridor de garrafa
Balde de gelo (garrafa)
Descanso de garrafa
Saca-rolhas
[Garrafa de bebida: tipos]
Décanter
[Décanter: elementos acessórios]
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***
***
***
***
2.6.3
2.6.3.1
***
***
****
****
****
****
***
****
***
***
****
****
*****
****
*****
*****
*****
*****
****
*****
*****
*****
*****
*****
****
*****
*****
*****

Tantalus
Jarro
Licoreiro
Poncheira
Talha
[Utensílios associados ao ato de comer]
[Utensílios de comer]
[Utensílios de comer: segundo a forma e a função]
Copo de ovo quente
Prato
[Prato: elementos associados]
Sousplat
[Prato: segundo a forma e a função]
Prato de pão
Prato de sobremesa
Prato fundo
Tábua de caranguejo
[Tábua de caranguejo: elementos associados]
Martelo de caranguejo
Taça de sobremesa
Talher
[Talher: elementos associados]
Descanso de talher
Porta-talher
[Porta-talher: tipos]
Faqueiro
[Talher: segundo a forma e a função]
Colher (talher)
[Colher (talher): segundo a forma e a função]
Colher de café
Colher de chá
Colher de sobremesa
Colher de sopa
Faca (talher)
[Faca (talher): segundo a forma e a função]
Faca de carne
Faca de manteiga
Faca de peixe
Faca de queijo
Faca de sobremesa
Garfo (talher)
[Garfo (talher): segundo a forma e a função]
Garfo de fondue
Garfo de peixe
Garfo de sobremesa
48

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
******
***
2.6.3.2
***
***
***
***
***
***
***
****
***
***
***
***
****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
*****
*****
*****
******
****
****
****
****
****
****

Garfo de doce
Tigela
[Utensílios de servir alimentos]
[Utensílios de servir alimentos: segundo a forma e a função]
Açucareiro
Azeitoneira
Bomboneira
Caixa de chá
Cobre-bolo
Compoteira
Cremeira
[Cremeira: elementos associados]
Porta-cremeiras
Cremeira (molho)
Farinheira
Fruteira
Galheta
[Galheta: elementos associados]
Galheteiro
Manteigueira
Molheira
Oveiro
Pimenteiro
Porta-torradas
Prato com base
Prato de bolo
Quebra-nozes
Queijeira
Réchaud
Saladeira
Saleiro de mesa
Talher de servir
[Talher de servir: segundo a forma e a função]
Colher de servir
[Colher de servir: segundo a forma e função]
Colher de açucareiro
Colher de arroz
Concha
Concha de molho
Faca de pão
Faca de trinchar
Garfo de trinchar
Pá de bolo
Pegador de açúcar
Pegador de massa
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***
***
***
***
***
****
****

2.7

*****
****
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
****
****
****
****
*****
***
****
***
***
***
***
***
***
****
****

Talher de salada
Tábua de pão
Tábua de queijo
Terrina
Tesoura (fruta)
Travessa
[Travessa: elementos associados]
Descanso de travessa
[Travessa: segundo a forma]
Legumeira
[Legumeira: partes]
Pega de legumeira
Travessa de peixe
Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Aromatizador
Aspirador de pó
Bacia
Desentupidor
Enceradeira
Escorredor de prato
Escorredor de talher
Escova de limpeza
Escovão
Espanador
Ferro de passar
[Ferro de passar: elementos associados]
Descanso de ferro de passar
Suporte de ferro de passar
Tábua de passar
[Ferro de passar: segundo a fonte de energia]
Ferro a carvão
Ferro elétrico
Ferro elétrico a vapor
Limpa-pés
[Limpa-pés: tipos]
Capacho
Lixeira
Máquina de lavar louça
Máquina de lavar roupa
Máquina de secar roupa
Pá de lixo
Pano de limpeza
[Pano de limpeza: segundo a função]
Pano de chão
Pano de pó
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***
***
***
***

2.8

2.9

3
3.1
3.1.1

3.1.2

****
***
***
***
***
**
***
***
***
***
**
***
***
***

Pano de prato
Porta-cinzas
Pregador de roupa
Prensa de passar roupa
Rodo (água)
[Rodo (água): segundo a forma]
Rodo de pia
Secador de roupa
Tina (roupa)
Varal de roupa
Vassoura
Objetos e Equipamentos de Segurança
Alarme
Cadeado
Chave
Extintor
Utensílios de Animais Domésticos
Aquário
Coleira
Gaiola

*
**

OBJETOS DE USO PESSOAL
Adornos Corporais
[Adornos corporais: acessórios]
***
Porta-joias
****
Estojo de joias
[Adornos corporais associados à cabeça]
***
Brinco
***
Diadema
***
Dilatador de lóbulos
***
Grinalda
***
Peruca
[Peruca: elementos associados]
****
Porta-peruca
[Peruca: tipos]
****
Aplique (cabelo)
***
Piercing
***
Prendedor de cabelo
[Prendedor de cabelo: segundo a forma]
****
Arco de cabelo
****
Fita de cabelo
****
Grampo de cabelo
****
Travessa de cabelo
[Travessa de cabelo: tipos]
*****
Trepa-moleque
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3.1.3
***
****
****
***

3.1.4

****
****
***
***
***
***
****
****
***
****
***
***
****
*****
****

3.2

****
****
**
***
***
***
***
***
****
***
***
***
***
***
***

[Adornos corporais associados a membros]
Anel
[Anel: segundo a função]
Anel-relógio
Anel sigilar
Pulseira
[Pulseira: segundo a forma]
Bracelete
Escrava
Tornozeleira (adorno)
[Adornos corporais associados ao tronco]
Alfinete de lapela
Broche
Colar
[Colar: segundo a forma]
Gargantilha
[Colar: segundo o material]
Colar de pérolas
Corrente (adorno)
[Corrente (adorno): tipos]
Cordão
Piercing
Pingente
[Pingente: segundo a forma]
Balangandã
[Balangandã: acessórios]
Penca de balangandãs
Medalhão pingente
[Pingente: segundo a função]
Pingente sigilar
Relógio pingente
Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Abotoadeira
Almofada de pescoço
Aparelho de massagem
Balança de banheiro
Calçadeira
[Calçadeira: elementos associados]
Descalçadeira
Canivete
Chupeta
Guarda-chuva
Lenço
Leque
Mãozinha
52

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
***
***
***
***
***
****
****
*****
*****
****
****
***
***
***
***
3.2.1
***
***
***
***
****
*****
****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
****
****
*****
****
****

Porta-buquê
Porta-comprimidos
Protetor auricular
Protetor de mamilos
Relógio de uso pessoal
[Relógio de uso pessoal: segundo o modo de uso]
Anel-relógio
Relógio de bolso
[Relógio de bolso: elementos acessórios]
Corrente de relógio
Porta-relógio
Relógio de pulso
Relógio pingente
Saco de água quente
Saco de gelo
Sombrinha
Urinol
[Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais associados a
deficiências físicas]
Andador
Aparelho de surdez
Binóculo de teatro
Bordão
[Bordão: segundo a forma]
Bengala
[Bengala: partes]
Castão
Cajado
Cadeira de rodas
Colar cervical
Comadre
Cuba-rim
Funda (medicina)
Joelheira
Lente de contato
Muleta
Óculos
[Óculos: elementos acessórios]
Corrente de óculos
Limpador de óculos
Porta-óculos
Estojo de óculos
[Óculos: segundo a forma]
Lornhão
Monóculo
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****
***
***
****
***
***
***
***
3.2.2
***
****
****
****
****
****
*****
****
****
****
****
****
****
***
***
***
****
****
****
****

3.3

*****
***
**
***
****
****

Pincenê
[Óculos: segundo a função]
Óculos escuros
Patinho
Prótese dentária
[Prótese dentária: acessórios]
Estojo de prótese dentária
Prótese ortopédica
Protetor de punho
Tipoia
Tornozeleira
[Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais associados à
guarda e ao porte de itens]
Bolsa
[Bolsa: segundo a forma e a função]
Alforje
Bocó
Capanga
Carteira (bolsa)
Carteira de dinheiro
Porta-moedas
Embornal
Malaponcha
Mochila
Pasta
Sacola
Trousse
Châtelaine
Chaveiro
Mala
[Mala: elementos associados]
Etiqueta de mala
[Mala: segundo a dimensão]
Mala de mão
Mala de navio
Maleta
[Maleta: segundo a forma e a função]
Frasqueira
Porta-chapéus
Objetos de Fumante
Cachimbo
[Cachimbo: elementos associados]
Limpa-cachimbo
Porta-cachimbos
[Cachimbo: partes]
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****
****

***
****
****

Fornilho de cachimbo
[Cachimbo: tipos]
Narguilé

Caixa de fósforos
[Caixa de fósforos: acessórios]
Porta-caixa de fósforos
[Caixa de fósforos: tipos]
Fosforeira
[Charuto]
[Charuto: elementos associados]

***
***
****

***
****
***
****
***
****
****
*****
****
*****
***
****
***
***

3.4

****
****
****
****
***
**
***
****
***

Cortador de charuto
Porta-charutos
[Porta-charutos: segundo a forma]
Charuteira
[Cigarro]
[Cigarro: elementos associados]
Papel de cigarro
[Papel de cigarro: acessórios]
Porta-papel de cigarro
Piteira
[Piteira: acessórios]
Estojo de piteira
Porta-cigarros
[Porta-cigarros: segundo a forma]
Caixa de cigarros
Cigarreira
Cigarreira-cinzeiro
Maço de cigarros
[Maço de cigarros: acessórios]
Porta-maço de cigarros
Cinzeiro
Cigarreira-cinzeiro
Isqueiro
Tabaqueira
[Tabaqueira: segundo a forma]
Bolsa de tabaco
Caixa de rapé
Cornimboque
Pote de tabaco
Triturador de fumo
Objetos de Identificação Pessoal
Crachá de identificação
[Crachá de identificação: elementos acessórios]
Porta-crachá de identificação
Fita militar de identificação
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3.5
3.5.1

***
****
***
***
**
***
***
***
***
****
****
****
*****
****

3.5.2
***
****
*****
***
***
***
****
***
***
***
***
***
***
****
****
****
****
****
3.5.3
***
****
*****

Peitilho de identificação
Placa militar de identificação em campanha
Plaqueta militar de identificação
Pulseira de identificação
Objetos de Toalete
[Objetos de toalete: acessórios]
Espelho de mão
Estojo de toalete
Nécessaire
Porta-cosmético
[Porta-cosmético: segundo a forma]
Caixa de cosmético
Estojo de maquiagem
Frasco (toucador)
Borrifador de perfume
Pote de cosmético
[Objetos de toalete associados à higiene corporal]
Bacia de toalete
[Bacia de toalete: segundo a forma e a função]
Bidê portátil
[Bidê portátil: acessórios]
Suporte de bidê portátil
Copo de higiene bucal
Escova de banho
Escova de dentes
[Escova de dentes: acessórios]
Porta-escova de dentes
Gomil
Lava-olho
Luva de banho
Palito
Saboneteira
Toalha de toalete
[Toalha: segundo a função]
Piso de banho
Toalha (lazer)
Toalha de banho
Toalha de mão
Toalha de rosto
[Objetos de toalete associados ao rosto]
Aparelho de barbear
[Aparelho de barbear: elementos associados]
Lâmina de barbear
[Lâmina de barbear: acessórios]
Caixa de lâminas de barbear
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****
***
***
***
***
****
***
***
3.5.4
***
***
***
***
****
***
***
***
***
****
***
***
3.5.5

3.6
3.6.1

***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
****
****
***
***
***

[Aparelho de barbear: tipos]
Barbeador
Bacia de barbear
Espelho de mão
Espelho de maquiagem
Navalha
[Navalha: elementos associados]
Afiador de navalha
Pincel de barbear
Pincel de maquiagem
[Objetos de toalete associados aos pelos]
Aparelho de depilar
Cílios postiços
Curvador de cílios
Escova de cabelo
[Escova de cabelo: acessórios]
Porta-escova de cabelo
Escovinha de sobrancelha
Máquina de cortar cabelo
Modelador de cabelo
Pente
[Pente: acessórios]
Porta-pente
Pinça de sobrancelha
Secador de cabelo
[Objetos de toalete associados às unhas]
Afastador de cutícula
Alicate de cutícula
Alicate de unha
Cortador de unha
Escovinha de unha
Estojo de unha
Lixa de unha
Polidor de unha
Tesoura de unha
Vestuário
[Acessórios de vestuário]
Abotoadura
Adorno de cobertura de cabeça
[Adorno de cobertura de cabeça: tipos]
Alfinete de chapéu
Penacho
Alamar
Alfinete de fralda
Alfinete de saia
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***
***
****
*****
*****
****
****
****
****
****
***
***
****
*****
*****
****
***
****
****
***
****
****
*****
****
****
***
****
****
****
***
***
***
***
****

Barbicacho
Faixa (vestuário)
[Faixa (vestuário): segundo a forma e a função]
Cinto
[Cinto: partes]
Fivela de cinto
[Cinto: segundo a forma]
Cinturão
Faixa militar
Faixa rigor
Ojá
Pano-da-costa
Talim
Fíbula
Gola
[Gola: tipos]
Colarinho
[Colarinho: elementos acessórios]
Barbatana de colarinho
Botão de colarinho
Gorgeira
Gravata
[Gravata: elementos acessórios]
Alfinete de gravata
[Gravata: tipos]
Gravata-borboleta
Lenço (vestuário)
[Lenço (vestuário): elementos associados]
Prendedor de lenço
[Lenço (vestuário): segundo a forma]
Echarpe
Cachecol
Lenço de cabeça
Lenço de marinheiro
Luva
[Luva: segundo a forma e a função]
Luva de dirigir
Luva de trabalho
Mitene
Máscara (traje)
Netsuquê
Peitilho
Suspensório
[Suspensório: partes]
Prendedor de suspensório
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3.6.2
***
***
***
****
****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
3.6.3
3.6.3.1
***
****
****
****
****
*****
*****
****
*****
*****
*****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

[Objetos associados à manutenção do vestuário]
Alargador de luva
Alargador de sapatos
Cabide de roupa
[Cabide de roupa: segundo a forma]
Cabide de paletó
Cabide de saia
Caixa de costura
Capa de roupa
Escova de roupa
Escova de sapato
Estojo de colarinhos
Estojo de costura
Kit de limpeza de sapatos
Porta-colarinho
Porta-fraldas
Sachê
[Peças de vestuário]
[Peças de vestuário associadas à cabeça]
Cobertura de cabeça
[Cobertura de cabeça: segundo a forma e a função]
Barretina
Barretina militar
Boina
Boné
[Boné: acessórios]
Capa de boné
[Boné: tipos]
Quepe
Capacete
[Capacete: acessórios]
Cobre-nuca
[Capacete: segundo a função]
Capacete de motociclista
Capacete de serviço
Capuz
Cartola
Casquete
Chapéu
Chapéu-armado
Chapéu-coco
Chapéu-panamá
Claque
Filá
Gorro
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*****
*****
*****
****
*****
*****
*****
*****
*****
****
****
*****
*****
***
3.6.3.2
***
****
****
***
****
****
***
****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
****
*****

[Gorro: segundo a forma e a função]
Balaclava
Caxangá
Gorro sem pala
Touca
[Touca: segundo a forma e a função]
Coifa
Touca de banho
Touca de cozinha
Touca de dormir
Touca de natação
Turbante
Véu
[Véu: segundo a função]
Véu de noiva
Véu de primeira comunhão
Viseira
[Peças de vestuário associadas ao tronco e aos membros]
Avental
[Avental: segundo a forma e a função]
Guarda-peito
Tirador
Blusa
[Blusa: segundo a forma]
Bata
Camisu
Calça
[Calça: segundo a dimensão]
Calça comprida
[Calça comprida: segundo a forma]
Bombacha
Calça boca de sino
Calça Capri
Calça cargo
Cigarrete
Culote
Pantalona
Perneira (calça)
[Calça comprida: segundo o tecido]
Calça de moletom
Jeans
Calça curta
[Calça curta: segundo a forma]
Bermuda
[Bermuda: segundo a forma]
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***** *
*****
***
***
****
***
****
****
***
****
***
****
****
****
****
****
*****
****
****
***
***
****
****
****
***
***
****
*****
****
****
****
****
***
***
***
****
***

Bermuda corsário
Bermudão
Calção
Short
Calção de banho
[Calção de banho: tipos]
Sunga
Camisa
[Camisa: segundo a forma]
Camisa polo
Gandola
Camiseta
[Camiseta: segundo a forma]
Camiseta regata
Capa
[Capa: segundo a forma e a função]
Capa campeira
Capote
Caroça
Manto
Pala (capa)
Pala-poncho
Pelerine
Poncho
Capa de chuva
Casaco
[Casaco: segundo a forma]
Dólmã
Japona
Sobrecasaca
Colete
Jaqueta
[Jaqueta: segundo a forma e a função]
Blusão
Blusão esportivo
Bolero
Colete térmico
Gibão
Parca
Jardineira (roupa)
Macacão
Maiô
[Maiô: segundo a forma]
Biquíni
Paletó
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****
****
***
***
***
****
***
****
****
****
****
***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
***
****
****
****
****
***
****
***
***
***
***

[Paletó: segundo a forma]
Blazer
Jaquetão
Perneira
Quimono
Robe
[Robe: segundo a função]
Roupão de banho
Roupa de dormir
[Roupa de dormir: segundo a forma]
Baby-doll
Camisão de dormir
Camisola
Pijama
Roupa íntima
[Roupa íntima: segundo a forma e a função]
Anágua
Anquinha
Bustiê
Bustiê (top)
Calcinha
Calçola
Ceroula
Cinta
Cinta-liga
Combinação
Corpinho
Corselete
Cueca
Espartilho
Liga
Sutiã
Saia
[Saia: segundo a forma]
Kilt
Saia-calça
Saia-envelope
Saia godê
Saída de praia
[Saída de praia: segundo a forma]
Canga (praia)
Sári
Sobretudo
Suéter
Túnica
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***
****
****
****
****
****
****
****
***
****
****
****
3.6.3.3
***
****
****
****
****
*****
******
****
****
*****
****
*****
*****
*****
****
****
****
***
****
*****
****
3.6.3.4

Vestido
[Vestido: segundo a forma e a função]
Chemisier
Vestido de batizado
Vestido de gala
Vestido de noite
Vestido de noiva
Vestido de primeira comunhão
Vestido-saco
Xale
[Xale: segundo a forma]
Estola
Fichu
Mantilha
[Peças de vestuário associadas aos pés]
Calçado
[Calçado: elementos associados]
Galocha
Palmilha
Polaina
[Calçado: segundo a forma]
Bota
[Bota: tipos]
Botina
Borzeguim
Chinelo
Sandália
[Sandália: tipos]
Alpercata
Sapato
[Sapato: acessórios]
Fivela de sapato
[Sapato: tipos]
Escarpim
Sapatilha
Sapato de pau (calçado)
Tamanco
Tênis
Meia
[Meia: segundo a forma]
Meia-calça
[Meia-calça: segundo a forma]
Meia-arrastão
Meia-soquete
[Peças de vestuário específicas de bebês]
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***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
3.6.4
***
***
***
***
***
***
***
***
****
***
****
****
****
***
****
****
*****
*****
****
****
****
****
****
4
4.1

*
**
***
***
***

Roupa de bebê
[Roupa de bebê: segundo a função]
Babador
Camisa de pagão
Camisola de batizado
Casaco de bebê
Cinteiro
Cueiro
Fralda
Manta de bebê
Sapato de bebê
[Trajes]
[Trajes: segundo a forma e a função]
Casaca
Costume
Fantasia (traje)
Fraque
Smoking
Terninho
Terno
Traje de mergulho
[Traje de mergulho: segundo a função]
Escafandro
Traje regional
[Traje regional: tipos]
Traje de baiana
Traje de gaúcho
Traje de vaqueiro
Uniforme
[Uniforme: segundo a forma e a função]
Beca
Farda
Farda de marinheiro
Fardão
Fardão de academia
Jaleco
Libré
Toga
Uniforme escolar
EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Abano
Alfeça
Alicate
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****
****
****
****
****
****
***
****
***
***
***
***
***
****
***
***
***
***
****
****
***
***
****
****
****
****
*****
****
****
****
****
****
****
****
***
***
***

[Alicate: segundo a forma e a função]
Alicate de bico de papagaio
Alicate de bico fino
Alicate de bico redondo
Alicate de corte diagonal
Alicate de pressão
Alicate descascador de fios
Alicate turquesa
Almofariz
[Almofariz: partes]
Pistilo
Almotolia
Atiçador
Balde
Braçadeira (construção)
Cabo
[Cabo: elementos associados]
Espicha
Cadinho
Caixa de ferramentas
Calibrador (diâmetro)
Cavadeira
[Cavadeira: segundo mecanismo]
Cavadeira articulada
Cavadeira trado
Chaira
Chave de aperto
[Chave de aperto: segundo a forma e a função]
Chave Allen
Chave canhão
Chave combinada
Chave de boca
[Chave de boca: segundo a forma]
Chave inglesa
Chave de fenda
Chave de grifo
Chave em cruz
Chave em L
Chave estrela
Chave Phillips
Chave Torx
Colher de pedreiro
Compasso
Corrente
[Corrente: partes]
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***
***
****
***
***
***
****
****
***
***
***
***
***
****
***
***
****
****
***
***
***
****
****
***
****
*****
***
****
***
****
****
*****
****
****
****
****

Elo de corrente
Desempenadeira de pedreiro
Enxada
Escada móvel
Escada de mão
Escova de aço
Espátula de pedreiro
Esquadro
Esquadro em L
Esquadro universal
Estilete (ferramenta)
Ferro de solda
Fole
Funil
Furadeira
[Furadeira: elementos acessórios]
Broca
Goiva
Lima
[Lima: segundo a dimensão]
Grosa
[Lima: segundo a função]
Murça (lima)
Linha de pedreiro
Lixadeira
Maçarico
[Maçarico: segundo o mecanismo]
Maçarico a gás
Maçarico a querosene
Machado
[Machado: segundo a forma e a função]
Machada
[Machada: segundo a dimensão]
Machadinha
Mangueira
[Mangueira: elementos associados]
Enrolador de mangueira
Martelo
[Martelo: segundo a forma e a função]
Escoda
Marrão
Marreta
Martelo de bola
Martelo de borracha
Martelo de funileiro
Martelo de pena
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****
***
***
***
****
***
***
****
****
***
***
***
****
*****
****
***
***
****
****
***
****
****
***
***
****
****
****
***
***
***
***
***
****
***

Martelo de estofador
Martelo de unha
Metro dobrável
Morsa
Nível
[Nível: segundo a forma]
Nível de bolha
Niveladora
Pá
[Pá: segundo a forma]
Pá de bico
Pá quadrada
Paquímetro
Pé-de-cabra
Pedra de afiar lâminas
[Pedra de afiar lâminas: tipos]
Esmeril
[Esmeril: tipos]
Esmeril de bancada
Rebolo
Peneira
Picareta
[Picareta: segundo a forma]
Alvião
Chibanca
Pincel
[Pincel: segundo a forma]
Brocha
Trincha
Ponteiro
Prego
[Prego: elementos associados]
Arranca-pregos
[Prego: segundo a forma]
Cravo
Parafuso
Prumo
Regador
Régua
Régua de pedreiro
Roldana
[Roldana: elementos associados]
Moitão
Serra
[Serra: elementos associados]
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****

4.2
4.2.1

4.2.2
4.2.2.1

Travadeira
[Serra: segundo o mecanismo]
[Serra de mão: segundo a forma e a dimensão]
****
Serra de meia-esquadria
****
Serrote
[Serrote: elementos associados]
*****
Travadeira
[Serrote: segundo a forma e a função]
*****
Arco de serra
[Arco de serra: partes]
******
Lâmina de arco de serra
*****
Serrote de costas
*****
Serrote de ponta
*****
Serrote universal
[Serra elétrica: segundo a forma e a função]
****
Serra circular
*****
Serra circular portátil
****
Serra tico-tico
[Serra mecânica: segundo a forma e a função]
****
Serra de fita
***
Sovela
***
Suta
***
Talhadeira
***
Tenaz
***
Torno
***
Transferidor
***
Trena
**
Equipamento de Atividades Comerciais
[Utensílios e equipamentos comuns ao comércio]
***
Balcão
***
Banca de mercadorias
***
Caixa registradora
***
Máquina de cartão de crédito/débito
***
Porta-bobina de papel
***
Vitrine de loja
[Utensílios e equipamentos de estabelecimentos comerciais
específicos]
[Comércio de aviamentos, tecidos, roupas e artigos de cama,
mesa e banho: utensílios e equipamentos]
***
Manequim de roupa
***
Metro (vara)
***
Mostruário de tecidos
[Mostruário de tecidos: partes]
****
Amostra de tecido
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4.2.2.2

4.3
4.3.1
4.3.1.1

***
***
***
***
***
**

***
***
***
***
4.3.1.2
***
***
***
4.3.1.3
***
***
***
***
4.3.1.4
4.4
4.4.1
4.4.1.1

***
**

***
***
***
***
***
***
4.4.1.2
***
***
***
***
***
***
***
***
***

[Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo: utensílios e
equipamentos]
Cepo de açougue
Concha de cereais
Gancho de açougue
Tabuleiro de doces
Tulha de cereais
Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
[Equipamento de atividades de prestação de serviços específicas]
[Barbeiro e cabeleireiro: utensílios e equipamentos]
Cadeira de barbeiro
Navalha
Penteador
Tesoura (cabeleireiro)
[Bombeiro, eletricista e mecânico: utensílios e equipamentos]
Testador de bateria
Testador de circuito
Testador de voltagem
[Correio: utensílios e equipamentos]
Balança postal
Caixa de correio
Mala postal
Porta-cartas (bolsa)
[Lavanderia, tinturaria e toalheiro: utensílios e equipamentos]
Prensa de lavanderia
Equipamento de Atividades de Transformação
[Fabricação de artigos de couro: utensílios e equipamentos]
[Curtimento de couro e outras preparações de couro, pele:
utensílios e equipamentos]
Estrado de armazenar (curtume)
Estrado de salgar (curtume)
Gancho (curtume)
Prensa (couro)
Tambor (curtume)
Vara (curtume)
[Fabricação de artigos de couro: utensílios e equipamentos]
Alicate de sapateiro
Alicate vazador
Banca de seleiro
Cinzel (couro)
Cortador (couro)
Faca de sapateiro
Fôrma de calçado
Martelo de sapateiro
Pé de ferro
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***
4.4.2
***
***
***
***
***
***
***
****
***
***
***
***
***
***

4.4.3

****
****
***

***
****
***
***
***
****
***
****
****
****
****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Vazador de couro
[Fabricação de artigos de ouro, prata e gemas (ourivesaria, joalheria
e bijuteria]
Adastra
Alicate (ourivesaria)
Alisador (ourivesaria)
Aneleira
Banca de ourives
Cadinho (ourivesaria)
Embutideira
[Embutideira: elementos associados]
Embutidor
Fieira (ourivesaria)
Laminador (ourivesaria)
Lapidador
Lingoteira (ourivesaria)
Medidor de anel
Molde de joia
[Molde de joia: segundo a forma]
Molde de anel
Molde de pulseira
Tesoura (ourivesaria)
[Fabricação de artigos de tecido, vestuário e acessórios: utensílios e
equipamentos]
Agulha de costura
[Agulha de costura: acessórios]
Agulheiro
Agulha de crochê
Agulha de tricô
Alfinete
[Alfinete: acessórios]
Alfineteira
Almofada de bilro
[Almofada de bilro: elementos associados]
Bilro
Espinho de mandacaru
Pique
Rodilha
Aplicador de botão de pressão
Bastidor
Caixa de costura
Carretel de linha
Dedal
Estojo de corte centesimal
Estojo de costura
Ferro de passar (alfaiate)
Fita métrica
Fôrma de chapéu
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****
***
***
****
***
***
***
***
***
***
4.4.4
***
****
****
****
****
****
****
***
4.4.5
4.4.6

***

***
***
****
*****
****
*****
******
***
***
***
***
***
***
****
***
***

[Fôrma de chapéu: elementos associados]
Fôrma de alargar chapéu
Manequim de prova
Máquina de costura
[Máquina de costura: elementos acessórios]
Agulha de máquina de costura
Máquina de plissar
Molde (costura)
Ovo de cerzir
Prensa de botão
Rolete (chapeleiro)
Tesoura (alfaiate)
[Fabricação de bebidas: utensílios e equipamentos]
Alambique
[Alambique: elementos associados]
Panela de alambique
Parol
[Alambique: partes]
Caldeira de alambique
Capelo de alambique
Condensador de alambique
Tubulação de alambique
Termômetro culinário
[Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios]
Fôrma de viola (dedilhada)
[Fabricação de moedas, medalhas, cédulas e barras: utensílios e
equipamentos]
Buril
Cunho
[Cunho: segundo a função]
Cunho de medalha
[Cunho de medalha: elementos associados]
Disco de medalha
Cunho de moeda
[Cunho de moeda: elementos associados]
Disco monetário
[Disco monetário: elementos associados]
Chapa (moeda)
Fôrma de barra de ouro/prata
Instrumento de ensaiador
Mascoto
Molde de medalha
Molde de moeda
Peso monetário
[Peso monetário: elementos acessórios]
Caixa de pesos monetários
Prensa de cunhar barras de ouro/prata
Prensa de cunhar moedas
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4.4.7

***
***
***
***
***
***

***
***
****
***
***
***
***
****
****
***

***
***
***
***

***
***
4.4.8
***
****
***
***
***
***
4.4.9
***
***
***
***

Prova de moeda
Virola
[Fabricação de produtos alimentícios: utensílios e equipamentos]
Banca de queijo
Baratômetro
Butirômetro
Desnatadeira
[Fôrmas de alimento]
[Fôrmas de alimento: segundo a forma e a função]
Fôrma de açúcar
Fôrma de queijo
[Fôrma de queijo: partes]
Dessorador
Fôrma de rapadura
Mesa de salgar carnes
Mesa dessoradora
Moinho
[Moinho: segundo a forma e a função]
Engenho de cana (equipamento)
Monjolo
Pá de queijo
[Prensas de alimento]
[Prensas de alimento: segundo a forma e a função]
Prensa de extração de óleo vegetal
Tipiti
Rodo (farinha)
Termômetro culinário
[Torradores]
[Torradores: segundo a forma e a função]
Torrador de amendoim
Torrador de café
[Fabricação de produtos de ferro, aço, alumínio: utensílios e
equipamentos]
Bigorna
[Bigorna: segundo a forma e a função]
Bigorna de ferrador
Degolador
Fole de forja
Malho
Torquês de ferrador
[Fabricação de produtos de madeira: utensílios e equipamentos]
Arco de pua
Banca de marceneiro
Barrilete
Caixa de corte
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***
***
***
***
****
***
***
****
****
***
***

*

****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
****
***
***
***
***
***
***
***
4.4.10
4.4.10.1

****

***
***
***
***
***

4.4.11
***
****

Enxó
Ferro de calafate
Fôrma de tonel
Formão
[Formão: segundo a forma]
Bedame
Graminho
Grampo (carpintaria)
[Grampo (carpintaria): segundo a forma]
Grampo em C
Sargento
Maço
Plaina
[Plaina: segundo o mecanismo]
Plaina manual
[Plaina manual: segundo a forma e a dimensão]
Garlopa
Guilherme
Junteira
Plaina de alisar
Rabote
[Plaina manual: segundo o mecanismo]
Plaina manual elétrica
Plaina mecânica
Punção
Punção (carpintaria)
Raspadeira (carpintaria)
Serrão
Torquês
Tupia
Verruma
[Verruma: segundo a dimensão]
Trado
[Fabricação de produtos de minerais não-metálicos: utensílios e
equipamentos]
[Fabricação de produtos cerâmicos: utensílios e equipamentos]
Fôrma de telha
Fôrma de tijolo
Prensa de fabricar ladrilhos
Prensa de fabricar telhas
Torno (modelagem)
[Fabricação de produtos do fumo: utensílios e equipamentos]
Enrolador de fumo-de-rolo
[Enrolador de fumo-de-rolo: segundo a forma]
Sarilho de fumo-de-rolo
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4.4.12
***
***
4.4.13
***
***
4.4.14
4.4.14.1
***
***
***
***
***
***
***
***
4.4.14.2
***
***
****
*****
*****
*****
*****
******
*****
*****
*****
*****
*****
*****
******
******
*****
*****
*****
*****
****

[Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos: utensílios
e equipamentos]
Espátula farmacêutica
Pote de farmácia
[Fabricação de produtos químicos: utensílios e equipamentos]
Fôrma de vela
Misturador de talco
[Fabricação de produtos têxteis: utensílios e equipamentos]
[Preparação e fiação de fibras têxteis: utensílios e equipamentos]
Arco (fiação)
Carda
Carretel (fiação)
Dobadeira
Flecha (fiação)
Fuso
Novelo
Roda de fiar
[Tecelagem de fios de fibras têxteis: utensílios e equipamentos]
Repasso
Tear
[Tear: segundo o mecanismo]
Tear manual
[Tear manual: elementos acessórios]
Caneleiro
Casal (caixa)
Espadilha
Lançadeira
[Lançadeira: segundo a forma]
Naveta (tecelagem)
Liço
Passador (tecelagem)
Pente (tecelagem)
Régua (tecelagem)
Tempereiro
Urdideira
[Urdideira: segundo a forma]
Urdideira de parede
Urdideira vertical
[Tear manual: segundo a forma e o mecanismo]
Tear de pedal
Tear de quadro
Tear pente-liço
Tear vertical
Tear mecânico
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4.5
4.5.1

**
***

4.5.2
4.5.2.1
***
4.5.2.2
***
***
***
***
***
***
4.5.3
4.5.3.1
***
***
***

4.6

***
**
***
****

4.6.1
4.6.1.1
***
***
***
***
****
***
****
***
***
****
***

Equipamento de Atividades Extrativas
[Extração de carvão mineral: utensílios e equipamentos]
........
[Extração de minerais metálicos: utensílios e equipamentos]
[Extração de minerais de ferro: utensílios e equipamentos]
........
[Extração de minerais metálicos não-ferrosos (ouro, platina, prata
etc.): utensílios e equipamentos]
Almocafre
Bateia
Carumbé
Moinho de minério de ouro
Picão
Tanque (mineração)
[Extração de minerais não-metálicos (areia, argila, pedra, sal etc.):
utensílios e equipamentos]
[Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas): utensílios
e equipamentos]
Bateia
Carumbé
Crivo (mineração)
[Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas):
elementos associados]
Picuá
Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Facão
[Facão: segundo a forma]
Peixeira
[Agricultura: utensílios e equipamentos]
[Utensílios e equipamentos associados à colheita e pós-colheita]
Ceifadeira
Colheitadeira
Debulhadora
Descaroçador (agricultura)
[Descaroçador (agricultura): segundo a função]
Descaroçador de algodão
Descascador (agricultura)
[Descascador (agricultura): segundo a função]
Descascador de mandioca
Enfardadeira
Pilão
[Pilão: partes]
Mão de pilão
Secador (agricultura)
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4.6.1.2
***
***
***
****
***
***
****
***
***
***
***
***
***
4.6.2
***
***
***
****
****
****
****
****
****
****
***
***
***
***
***
***
****
****
***
4.6.3
4.6.3.1
***
***
4.6.3.2

[Utensílios e equipamentos associados à preparação de terreno e
cultivo]
Alfanje
Ancinho
Arado
[Arado: segundo o mecanismo]
Arado de tração animal
Capinadeira
Foice
[Foice: segundo a forma]
Foice roçadora
Forcado
Grade (agricultura)
Plantador
Pulverizador (agricultura)
Semeador
Trator agrícola
[Jardinagem: utensílios e equipamentos]
Ancinho (jardinagem)
Arrancador de inço
Cortador (jardinagem)
[Cortador (jardinagem): segundo a forma e a função]
Cortador de grama
Roçadora costal
Serrote podador
Tesoura de podar cerca-viva
Tesoura de podar galhos
Tesoura de podar grama
Tesoura de podar plantas
Escardilho
Garfo (jardinagem)
Luva (jardinagem)
Pá (jardinagem)
Sacho
Vaso de planta
[Vaso de planta: elementos associados]
Prato de vaso de planta
Suporte de vaso de planta
Vassoura de folhas
[Pecuária: utensílios e equipamentos]
[Utensílios e equipamentos associados à alimentação de animais]
Cocho
Forrageiro
[Utensílios e equipamentos associados à ordenha]
[Ordenha manual: utensílios]
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***
***
***
4.6.3.3
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
****
****
****
***
***
***
***
***
***
***
****
****
***
***
***
***
****
****
4.6.4
***
****

Balde de ordenha
Banco de ordenha
Tarro
[Utensílios e equipamentos associados ao manejo de animais]
Abridor de boca
Aguilhão
Alicate de castração
Alicate de testar casco
Almofaça
Aziar
Barbilho
Berrante
Betilho
Brussa
Cencerro
Chicote
Esticador de arame de cerca
[Esticador de arame de cerca: elementos associados]
Alicate de emendar arame
Chave de emendar arame
[Esticador de arame de cerca: segundo o mecanismo]
Catraca de aramar
Máquina de aramar
[Imobilizador de gado]
Maneia
Peia
Laço (pecuária)
Luva de crina
[Marcador de gado]
Assinalador
Ferrete
Mochador
Descornador
Despontador
Pente de crina
Raspadeira (cavalo)
Talheiro
Tesoura (pecuária)
[Tesoura (pecuária): segundo a função]
Tesoura de crina
Tesoura de tosquiar
[Pesca: utensílios e equipamentos]
Armadilha de pesca
[Armadilha de pesca: segundo a forma]
Anzol
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****
*****
****
****
*****
****
*****
****
****
****
****
****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
****
***
5
5.1

5.2

Anzol de laço
Caniço
[Caniço: elementos associados]
Molinete de pesca
Coador (armadilha de pesca)
Covo
[Covo: tipos]
Matapi
Curral-de-peixe
[Curral-de-peixe: tipos]
Pari
Espinhel
Jereré
Nassa
Puçá
Rede de pesca
[Rede de pesca: elementos associados]
Peso de rede
[Rede de pesca: segundo o mecanismo]
Coca (pesca)
Rede de arrastão
Rede de cerco
Rede de espera
Saco de camarão
Tarrafa
Socó
Canecão (pesca)

*
**
***

EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Equipamento Associado à Astronomia
Astrolábio
[Astrolábio: elementos associados]
****
Dioptro
***
Astrolábio quadrante
***
Balestilha
***
Círculo repetidor
***
Globo celeste
***
Globo terrestre
***
Telescópio
****
Luneta
*****
Luneta astronômica
*****
Luneta de aproximação
****
Telescópio refletor
**
Equipamento Associado à Biologia
***
--------78
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5.3

**

5.3.1
***
***
5.3.2
5.3.2.1
***
***
***
***
***
***
***
***
***
5.3.3
***
5.3.4
5.3.4.1

5.3.5

***
***
***
***
***
***
**
***
****
***
***
****
****

5.4
5.5

****
***
**
***
**
***
***

Equipamento Associado à Física
[Equipamento da Física: segundo os seus ramos]
[Acústica : utensílios e equipamentos]
Audiômetro
Fonômetro
[Eletricidade e magnetismo: utensílios e equipamentos]
[Medição eletromagnética: utensílios e equipamentos]
Amperímetro
Fasímetro
Galvanômetro
Galvanoscópio
Medidor de energia elétrica
Ondógrafo
Ondômetro
Voltímetro
Wattímetro
[Física nuclear: utensílios e equipamentos]
Detector de radiação
[Mecânica: utensílios e equipamentos]
[Medição mecânica: utensílios e equipamentos]
Acelerômetro
Dinamômetro de onda
Hidrômetro
Medidor de gás
Tacômetro
Velocímetro
[Ótica: utensílios e equipamentos]
Binóculo
[Binóculo: acessórios]
Estojo de binóculo
Fotômetro
Lente
[Lente: acessórios]
Estojo de lentes
[Lente: elementos associados]
Esferômetro
[Lente: tipos]
Lupa
Microscópio
Equipamento Associado à Geologia
Sismógrafo
Equipamento Associado à Meteorologia
Aerômetro
Anemômetro
[Anemômetro: elementos associados]
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****
***
***
****
*****
****
***
***
***
****
****
***
****
***
***
****
***

5.6

5.7
5.7.1

****
**
***
***
****
***
***
**
***
***
****
*****
*****
****
****
****
****
***

5.7.2
***

Anemógrafo
Anemoscópio
Barômetro
[Barômetro: segundo o mecanismo]
Barômetro aneróide
Barógrafo
Barômetro de mercúrio
Barosânemo
Heliógrafo
Higrômetro
[Higrômetro: elementos associados]
Higrógrafo
Psicrômetro
Higrotermógrafo
[Higrotermógrafo: elementos associados]
Termohigrógrafo
Meteorógrafo
Pluviômetro
[Pluviômetro: elementos associados]
Pluviógrafo
Radiossonda
[Radiossonda: segundo a forma]
Radiossonda (rocket sonde)
Equipamento Associado à Oceanografia
Garrafa de Nansen
Marégrafo
Marégrafo de fundo
Pelagoscópio
Previsor de marés
Equipamento Associado à Química
[Experimentação química: utensílios e equipamentos]
Balança analítica
Densímetro
[Densímetro: segundo o modo de uso]
Areômetro
Alcoolômetro
Salmômetro
Oleômetro
Salinômetro
[Salinômetro: segundo a função e o mecanismo]
Salinômetro aerômetro
Salinômetro elétrico
Manômetro
[Laboratório: utensílios e equipamentos]
Bureta
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5.8
5.8.1

***
***
***
**
***
***
***
****
****
***
***
***
****
****
*****
****
****
***

5.8.2
5.8.2.1
***
****
*****
***
****
****
****
****
***
****
****
***
***
***
***

Pipeta
Proveta
Tubo de ensaio
Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
[Equipamento comum às atividades da área da saúde]
Agulha de sutura
Balança antropométrica
Dosador de medicamento
[Dosador de medicamento: segundo a forma]
Colher de dosar
Copo de dosar
Pinça de gaze
Porta-medicamentos
Seringa
[Seringa: acessórios]
Estojo de seringa
[Seringa: elementos associados]
Ampola de injeção
[Ampola de injeção: elementos associados]
Serra de ampola de injeção
Esterilizador de seringa
[Seringa: partes]
Agulha de seringa
Termômetro clínico
[Equipamento de atividades específicas da área da saúde]
[Dentistas: utensílios e equipamentos]
Cadeira de dentista
[Cadeira de dentista: elementos associados]
Cuspideira
[Cuspideira: partes]
Suporte de cuspideira
Instrumento dentário
Boticão
Escavador de dentina
Espelho clínico
Explorador clínico
Molde de prótese dentária
[Molde de prótese dentária: elementos associados]
Moldeira dentária
Mufla dentária
Pinça clínica de algodão
Placa de vidro (dentista)
Pote Dappen
Seringa Carpule
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5.8.2.2
***
***
***
***
***
****
****
***
***
***
***
5.8.2.3
5.9

***
**
***
****
****
****
*****
*****
****
****
*****
***
***

5.9.1
***
***
***
***
***
***
****
*****
****
***
****
***
***
***
***

[Médicos: utensílios e equipamentos]
Cadeira de parto
Esfigmômetro
Estetoscópio
Galvanocautério
Instrumento cirúrgico (medicina)
Cureta
Escarificador
Maleta de médico
Martelo (medicina)
Termômetro clínico
Ventosa
[Psicólogos: utensílios e equipamento]
----------Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Bússola
[Bússola: elementos associados]
Defletor
Repetidora de agulha magnética
[Bússola: segundo a função]
Agulha de marear
[Agulha de marear: partes]
Cartão de agulha de marear
Rosa-dos-ventos
Bússola de inclinação
Bússola prismática
Bússola de reconhecimento
Calculador de declínio magnético
Goniômetro (topografia e navegação)
[Navegação: utensílios e equipamentos]
Baridrômetro
Barquinha
Batímetro
Clinômetro (navegação)
Correntógrafo
Correntômetro
Molinete
Molinete de Woltman
Cronômetro marítimo
Limnômetro
Limnógrafo
Megâmetro
Nauscópio
Nautômetro
Navisfera
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***
****
****
***
***
***
5.9.1.1
***
****
***
***
****
*****
****
****
****
*****
*****
*****
***
5.9.1.2
***
****
****
***
***
5.9.1.3
***
***
***
****
***
****
***
***
***
***
5.9.2
***

Odômetro (navegação)
[Odômetro (navegação): partes]
Registrador (odômetro)
[Odômetro (navegação): tipos]
Odômetro de fundo
Radar
Tabuinhas da Índia
Traçador de rota
[Navegação astronômica: equipamentos]
Astrolábio náutico
[Astrolábio náutico: partes]
Alidade de pínulas (astrolábio náutico)
Balestilha
Instrumento a reflexão
Círculo a reflexão
Círculo de reflexão
Oitante
Quintante
Sextante
[Sextante: segundo a forma]
Sextante de bolha
Sextante de bolso
Sextante Husun
Quadrante
[Plotagem: utensílios e equipamentos]
Compasso náutico
Compasso de cartear
Estaciógrafo
Curvímetro
Régua náutica
[Sondagem marítima: utensílios e equipamentos]
Máquina de sondar
Prumo de barca
Prumo de mão
[Prumo de mão: partes]
Sondareza
Prumo de sonda
[Prumo de sonda: partes]
Sondareza
Prumo de Walker
Sonda acústica
Sondógrafo
Talassômetro
[Topografia: utensílios e equipamentos]
Alidade
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****
****
***
****
***
***
***
***
***
***
***
***
***

5.10
5.10.1

****
****
***
**
***
****
****
****
***
***
****
*****

5.10.2
***
****
****
****
5.10.3
***
***
***
***

[Alidade: segundo o mecanismo]
Alidade de pínulas
Alidade telescópica
Bússola prismática
Bússola de reconhecimento
Clinômetro topográfico
Estadímetro
Goniógrafo
Grafômetro
Hipsômetro
Magnetômetro
Orógrafo
Pantômetro
Telêmetro
[Telêmetro: segundo a forma e o mecanismo]
Telêmetro de coincidência
Telêmetro estereoscópico
Teodolito
Equipamentos de Medição
[Medição de massas: utensílios e equipamentos]
Balança
[Balança: acessórios]
Estojo de balança
[Balança: partes]
Prato de balança
[Balança: segundo a forma]
Balança de dois pratos
Dinamômetro (peso)
Peso
[Peso: acessórios]
Estojo de pesos
[Estojo de pesos: tipos]
Jogo de pesos aninhados
[Medição de temperatura: utensílios e equipamentos]
Termômetro
[Termômetro: elementos associados]
Termógrafo
[Termômetro: tipos]
Criômetro
Pirômetro
[Medição de tempo: utensílios e equipamentos]
Ampulheta
Cronógrafo
Horímetro
Relógio
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****
****
****
****
****
****
****
****
***
5.10.4
***
6
6.1
6.1.1

*
**
***
****
****
****
***
***

6.1.2
***
***

6.2
6.2.1

****
****
****
****
**
***

6.2.2
***
6.2.3
***
****
****
****

[Relógio: elementos acessórios]
Chave de relógio
[Relógio: segundo a forma, o modo de uso e o mecanismo]
Cronômetro
Relógio-armário
Relógio de antepara
Relógio de mesa
Relógio de parede
Relógio de ponto
Relógio de sol
Timer
[Medição de volumes: utensílios e equipamentos]
Medidor de capacidade
OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Objetos Associados à Cinematografia
[Câmeras e objetivas de cinematografia]
Câmera cinematográfica
[Câmera cinematográfica: partes]
Objetiva
[Câmera cinematográfica: tipos]
Câmera de mão
Câmera digital
Câmera de vídeo
Projetor cinematográfico
[Suportes de cinematografia]
Filme cinematográfico
Videogravação
[Videogravação: tipos]
DVD
Fita de vídeo
Videocassete
Videodisco
Objetos Associados à Fotografia
[Acessórios de fotografia]
Luxímetro
[Aparelhos óticos de fotografia]
Visor estereoscópico
[Câmeras e objetivas de fotografia]
Câmera fotográfica
[Câmera fotográfica: acessórios e partes]
Flash
Maleta de câmera fotográfica
Objetiva
[Câmera fotográfica: tipos]
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****
****
***
6.2.4
***
****
*****

****
****
****
****
****

6.3
6.3.1

****
****
****
***
**
***
***
****
***
***
****
****
***
***
****
***
***
***
***

6.3.2
6.3.2.1

***

Câmera digital
Câmera instantânea
Projetor de diapositivos
[Suportes de fotografia]
Fotografia
[Fotografia: formato]
Negativo fotográfico
[Negativo fotográfico: segundo o suporte]
Negativo de vidro
[Positivo fotográfico]
[Positivo fotográfico: segundo o suporte]
[Positivo fotográfico: metal]
Daguerreótipo
Ferrótipo
[Positivo fotográfico: papel]
Colótipo
Papel albuminado
[Positivo fotográfico: vidro]
Ambrótipo
[Fotografia: objetos projetáveis]
Diapositivo
Diafilme
Fotografia estereoscópica
Fotopintura
Objetos Associados à Gravura
[Elaboração e preparação: objetos]
Boneca (gravura)
Buril
[Buril: segundo a forma]
Buril com ponta língua-de-gato
Cinzel
Matriz de gravura
[Matriz de gravura: tipos]
Chapa (gravura)
Matriz de serigrafia
Ponta-seca
Prensa (gravura)
Prelo (gravura)
Rascador (gravura)
Rodo (serigrafia)
Rolete (gravura)
Rolo de tintar
[Obra final]
Estampa
[Estampa: segundo o conteúdo]
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****
****
****
****
****
****

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.4.1

Estampa alegórica
Estampa científica
Estampa histórica
Estampa mitológica
Estampa religiosa
Estampa satírica
[Estampa: segundo a representação]
****
Estampa abstrata
[Estampa: segundo o representado]
****
Estampa de gênero
****
Estampa de paisagem
****
Estampa de viagens e expedições
****
Figura (estampa)
*****
Figura animal (estampa)
*****
Figura humana (estampa)
****
Marinha (estampa)
****
Retrato (estampa)
**
Objetos Associados à Música
[Acessórios de música]
***
Acessório musical
****
Banco de piano
****
Baqueta
****
Batuta
****
Estante de música
****
Estojo de instrumento musical
****
Metrônomo
****
Queixeira
[Documentação musical]
***
Antifonário
***
Partitura
[Elementos de música]
***
Elemento de instrumento musical
****
Arco (música)
****
Bocal (instrumento musical)
****
Plectro
****
Tudel
[Instrumentos musicais]
***
Instrumento musical
[Instrumento musical: tipos]
****
Aerofone
[Aerofone: tipos]
*****
Acordeão
*****
Clarinete
[Clarinete: tipos]
******
Basset-horn
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******
******
******
*******
*****
*****
******
*****
******
******
******
*******
******
*******
*******
*******
******
******
******
******
******
******
*****
*****
*****
******
******
******
*****
*****
*****
*****
*****
******
******
******
******
******
*****

Clarinete alto
Clarone
Saxofone
Saxofone alto
Corneta natural
Fagote
[Fagote: tipos]
Contrafagote
Flauta
[Flauta: tipos]
Di
Flauta de Pã
Flauta doce
[Flauta doce: tipos]
Flauta doce baixo
Flauta transversa
[Flauta transversa: tipos]
Flauta alto
Flauta baixo
Flauta piccolo
Kaval
Kena
Ocarina
Pífano
Suling
Tíbia
Gaita de boca
Harmônio
Oboé
[Oboé: tipos]
Corne inglês
Ghayta
Oboé musette
Oficleide
Órgão
Trombone
Trompa
Trompete
[Trompete: tipos]
Clarim
Cornet
Trompete poliglobular
Trompete reto
Trompete transverso
Tuba
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6.4.4.2

******
******
****
*****
*****

6.4.4.3

******
*****
****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
******
*****
*****
*****
******
******
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
******
*****
*****
*****
******
*****

[Tuba: tipos]
Bombardão
Eufônio
Automatofone
[Automatofone: tipos]
Caixa de música
Piano mecânico
[Piano mecânico: tipos]
Pianola
Realejo
Cordofone
[Cordofone: tipos]
Alaúde
Bandolim
Bandurra
Banjo
Berimbau
Cavaquinho
Cítara
Contrabaixo
Cravo
Dilruba
[Dilruba: tipos]
Mayuri
Harpa
Kamanche
Piano
[Piano: tipos]
Piano de armário
Piano de cauda
Rabeca
Saltério
Sarangi
Sitar
So duang
Viola (arco)
Viola (dedilhada)
[Viola (dedilhada): tipos]
Viola de cocho
Viola d’amore
Viola da gamba
Violão
[Violão: tipos]
Violão de dois braços
Violino
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6.4.4.4

******
*****
*****
****

6.4.4.5

*****
****
*****
*****
*****
******
*****
*****
******
******
******
******
******
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
******
*****
*****

6.4.4.6

******
****
*****
*****
******
******
******
*****

[Violino: tipos]
Promenade violon
Violoncelo
Yueqin
Eletrofone
[Eletrofone: tipos]
Guitarra elétrica
Idiofone
[Idiofone: tipos]
Agogô
Carrilhão
Castanholas
[Castanholas: tipos]
Carcabas
Celesta
Chocalho
[Chocalho: tipos]
Caxixi
Ganzá
Maracá (origem indígena)
Maraca (origem latino-americana)
Paiá
Contratempo
Gongo
Matraca
Prato (música)
Preaca
Reco-reco
Sino
[Sino: tipos]
Cencerro
Triângulo
Xilofone
[Xilofone: tipos]
Marimba
Membranofone
[Membranofone: tipos]
Adufe
Atabaque
[Atabaque: tipos]
Lé
Rum
Rumpi
Bateria
[Bateria: partes]
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******
******
******
******
******
******
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

6.4.5

6.5
6.5.1

Bombo
Caixa clara
Contratempo
Prato (música)
Surdo
Tom-tom

Baz
Bombo
Caixa clara
Caxambu
Cuíca
Darabukka
Dogdog
Naqqara
Pandeiro
[Pandeiro: tipos]
******
Pandeirão
******
Pandeirico
******
Riqq
*****
Surdo
*****
Tambor
*****
Tamborim
*****
Tímpano
*****
Tom-tom
[Suportes de música]
***
Gravação sonora
[Gravação sonora: tipos]
****
Disco
[Disco: tipos]
*****
Long-play
****
Disco compacto
[Disco compacto: segundo a função]
*****
Disco compacto de áudio
****
Fita cassete
[Fita cassete: tipos]
*****
Fita DAT
**
Objetos Associados às Artes Cênicas
[Cenografia itinerante: objetos]
[Teatro de bonecos: elementos da cenografia]
***
Boneco (teatro)
[Boneco (teatro): tipos]
****
Boneco de balcão
****
Boneco de vara
*****
Marote
****
Fantoche
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****
***
***
6.5.2
***
***
***
****
****
6.5.3
***
****
****
6.5.4
***
***
***
6.5.5
***

6.6
6.6.1
6.6.1.1

****
***
***
***
***
***
****
***
**

***
***
****
***
***
***
***
****

Marionete
Teatro de bonecos (caixa-palco)
[Teatro de sombras: elementos da cenografia]
Silhueta (teatro de sombras)
[Elaboração e preparação: objetos]
Cenário (desenho)
Figurino (desenho)
Maquete de artes cênicas
Maquete de cenário
Maquete de circo
[Iluminação cênica: objetos]
Refletor
[Refletor: elementos associados]
Gobo
[Refletor: tipos]
Canhão (refletor)
[Objetos associados ao espetáculo]
Adereço cênico
Equipamento de mágico
Monociclo
[Vestuário de cena e seus acessórios]
Figurino de espetáculo
[Figurino de espetáculo: elementos associados]
Arara
Máscara de teatro
Nariz de palhaço
Peruca de palhaço
Sapatão de palhaço
Sapatilha de balé
Sapatilha de ponta
Tutu
Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
[Elaboração e preparação: objetos]
[Elaboração e preparação: estudos]
Academia
Anatomia
[Anatomia: tipos]
Esfolado
Esboço
Estudo preparatório
Exercício (desenho)
Maquete
[Maquete: tipos]
Maquete arquitetônica
[Maquete arquitetônica: tipos]
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*****
*****
****
*****
*****
*****
6.6.1.2
6.6.1.2.1
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
6.6.1.2.2
***
***
***
***
6.6.1.2.3
***
***
***
***
***
****
***
6.6.2
6.6.2.1

***
****
****
****
*****
******
*******
****

Maquete de edifício
Maquete topográfica
Modelo de meios de transporte
[Modelo de meios de transporte: tipos]
Aeromodelo
Modelo de trem
Modelo naval
[Elaboração e preparação: utensílios e equipamentos]
[Desenho: utensílios e equipamentos]
Curva francesa
Escalímetro
Esfuminho
Normógrafo
Ponta de prata
Prancheta
Quareógrafo
Régua paralela
Régua-tê
Tira-linhas
[Escultura: utensílios e equipamentos]
Cavalete com rodízio
Cinzel
Molde de escultura
Torno (modelagem)
[Pintura: utensílios e equipamentos]
Aerógrafo (pintura)
Cavalete de ateliê
Cavalete de campo
Godê
Paleta
Paleta com nichos
Tento
[Obra final]
Desenho
[Desenho: segundo a função]
Desenho caricatural
Desenho científico
Desenho geométrico
[Desenho geométrico: tipos]
Desenho técnico
[Desenho técnico: tipos]
Desenho arquitetônico
Planta arquitetônica
Desenho ornamental
[Desenho: segundo o representado]
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6.6.2.2

****
****
*****
*****
****
****
***
***
****
*****
***
****
*****
******
*****
*****
****
****
*****
****
*****
******
******
******
****
*****
*****
******
*****
*****
*****
*****

Desenho de paisagem
Figura (desenho)
Figura animal (desenho)
Figura humana (desenho)
Retrato (desenho)
Silhueta
Escultura
[Escultura: segundo a função]
Escultura civil
[Escultura civil: tipos]
Figura de proa
Carranca
Escultura religiosa
[Escultura: segundo a técnica]
Construção escultórica
[Construção escultórica: tipos]
Escultura cinética
[Escultura cinética: tipos]
Móbile
Estábile
Livro de artista
Instalação
Relevo
[Relevo: segundo a função]
Placa (relevo)
[Escultura: segundo o representado]
Conjunto escultórico
[Conjunto escultórico: nomes específicos]
Presépio
[Presépio: partes]
Camilha
Figura de presépio
[Conjunto escultórico: partes]
Figura de conjunto escultórico
Estátua
[Estátua: segundo as dimensões]
Estátua de tamanho natural
Estatueta
[Estatueta: nome específico]
Tânagra
Figurinha (escultura)
Miniatura (escultura)
[Estátua: segundo a função]
Estátua alegórica
Estátua comemorativa
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*****
*****
*****
****
*****
*****
******
*****
*****
*****
*****
*****
*****
******
******
*****
*****
*****
****
*****
******
*******
****
****
*****
*****
******
*****
*****

6.6.2.3

******
***
****
****
****

Estátua de fonte
Estátua funerária
[Estátua: segundo a representação]
Estátua não figurativa
Figura (escultura)
[Figura (escultura): partes]
Braço
Busto
[Busto: segundo a função]
Busto relicário
Cabeça
Mão
Pé
Perna
Torso
[Figura (escultura): segundo a função]
Figura ritual (escultura)
Figura de anjo
Figura de Exu
[Figura (escultura): segundo o representado]
Figura animal (escultura)
Figura híbrida (escultura)
Figura humana (escultura)
Grupo escultórico
[Grupo escultórico: nomes específicos]
Passo processional
[Passo processional: partes]
Imagem processional
[Imagem processional: segundo a técnica]
Santo de roca
Herma
Imagem devocional
Imagem da Virgem Maria
Imagem de Cristo
Imagem de menino Jesus
Imagem de santo
Imagem processional
[Imagem processional: segundo a técnica]
Santo de roca
Pintura
[Pintura: segundo a dimensão]
Miniatura (pintura)
[Pintura: segundo a função]
Pintura alegórica
Pintura de batalha
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****
****
****
****
****
****
****
*****
*****
****
****
****
****
****
7
7.1
7.1.1

Pintura documental
Pintura histórica
Pintura mitológica
Pintura religiosa
[Pintura: segundo a representação]
Pintura abstrata
[Pintura: segundo a técnica]
Colagem
[Pintura: segundo o representado]
Figura (pintura)
Figura animal (pintura)
Figura humana (pintura)
Marinha (pintura)
Natureza-morta
Pintura de gênero
Pintura de paisagem
Retrato (pintura)

*
**

EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Equipamento de Comunicação Escrita
[Objetos associados à autenticação e à identificação de
documentos]
***
Carimbo
[Carimbo: elementos associados]
****
Almofada de carimbo
****
Porta-carimbos
[Carimbo: tipos]
****
Carimbo (selo)
***
Ex-libris
***
Matriz de selo
[Matriz de selo: elementos associados]
****
Lacre
[Matriz de selo: segundo a dimensão]
****
Sinete
[Sinete: segundo a forma]
*****
Anel sigilar
*****
Pingente sigilar
[Matriz de selo: segundo a técnica]
****
Carimbo (selo)
****
Selo seco
***
Selo
[Selo: segundo o modo de uso]
****
Selo chapeado
****
Selo pendente
*****
Bula (selo)
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7.1.2
***
****
***
***
****
****
****
****
***
***
****
***
***
****
****
***
***
***
****
***
***
***
****
****
***
***
***
****
****
*****
****
*****

[Objetos associados à escrita]
Bloco de papel
[Bloco de papel: elementos associados]
Porta-bloco de papel
Borracha
Caneta
[Caneta: elementos acessórios]
Estojo de caneta
[Caneta: partes]
Pena de caneta
[Caneta: segundo o mecanismo]
Caneta esferográfica
Caneta-tinteiro
Copiador de cartas
Envelope
[Envelope: elementos associados]
Abridor de envelope
Estojo escolar
Lápis
[Lápis: elementos associados]
Apontador de lápis
[Lápis: tipos]
Lapiseira
Máquina de escrever
Papel de carta
Pena de escrita
[Pena de escrita: elementos associados]
Limpa-penas (escrita)
Porta lápis/caneta
Porta-selos postais
Quadro-negro
[Quadro-negro: elementos associados]
Apagador (quadro-negro)
Indicador (quadro-negro)
Raspadeira
Régua criptográfica
Tinta de escrever
[Tinta de escrever: elementos associados]
Areeiro
Mata-borrão
[Mata-borrão: elementos acessórios]
Berço (mata-borrão)
Tinteiro
[Tinteiro: segundo o modo de uso]
Tinteiro-escrivaninha
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7.1.3
***
***
****
***
***
****

7.2

***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
****

***
***
****
****
***
****
****
****
****

[Objetos associados à guarda, manuseio e transporte de
documentos]
Canudo
Clipe
[Clipe: elementos associados]
Porta-clipes
Furador de papel
Grampeador
[Grampeador: elementos associados]
Extrator de grampos
[Livros]
[Livros: elementos associados]
Capa de livro
Espátula de livro
Marcador de livro
Malote
Peso de papel
Porta-cartas
Porta-cartões
Porta-documentos
Prendedor de papel
Equipamento de Comunicação Sonora
[Amplificadores de voz]
Megafone
Porta-voz
Apito
[Apito: segundo a forma]
Apito naval
[Reprodutores sonoros]
[Reprodutores sonoros mecânicos]
[Reprodutores sonoros mecânicos: tipos]
Ditafone
Fonógrafo
[Fonógrafo: partes]
Cilindro fonográfico
[Fonógrafo: segundo o mecanismo]
Gramofone
[Reprodutores sonoros eletrônicos]
Sistema de som
[Sistema de som: partes]
Amplificador de som
[Dispositivos de entrada]
Aparelho de som integrado
CD-player
Microfone
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****
****
*****
****
*****
****
*****
****
****
*****
***

7.3

****
***
**
***
****
****
****
****
*****
*****
***
***
***
***
***
****
****
****
****
****
***
***
***

MP3 player
Toca-discos
[Toca-discos: tipos]
Toca-discos portátil
Toca-fitas
[Toca-fita: tipos]
Toca-fitas portátil
[Dispositivos de saída]
Alto-falante
[Alto-falante: tipos]
Fonoclama
Caixa de som
Gravador
[Gravador: tipos]
Gravador portátil
Sino
[Sino: segundo a dimensão]
Sineta
Sirene
Equipamento de Comunicação Visual
Bandeira (comunicação)
[Bandeira (comunicação): segundo o uso e a forma]
Bandeira alfabética
Bandeira de contrassenha
Bandeira de sinalização
Bandeirola
[Bandeirola: segundo a forma e modo de uso ]
Bandeirola (instrumento musical)
Semáfora
Boia
Foguete de sinalização
Fuzil de sinais luminosos
Holofote de sinais
Lanterna de sinalização
Letreiro
[Letreiro: segundo a dimensão]
Plaqueta (letreiro)
[Plaqueta: segundo a função]
Plaqueta de porta
[Letreiro: segundo a função]
Placa de rua
Placa de trânsito
Modelo anatômico
Pistola de sinalização
Sinal de trânsito
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7.4

**
***
***
***
***
****
*****
*****
***
****
***
****
***
***
****
****
****
*****
****
***
****
*****
***

7.5
7.5.1

****
****
***
**
***
***

7.5.2
***
****
***
***
***

Equipamento de Telecomunicação
Antena
Cabo submarino
Máquina cifrante
[Rádios]
Receptor de rádio
[Receptor de rádio: tipos]
Rádio
[Rádio: tipos]
Rádio portátil
Rádio-relógio
Transceptor
[Transceptor: tipos]
Transceptor portátil
Transmissor de rádio
[Transmissor de rádio: tipos]
Radiofarol
Smartwatch
Telefone
[Telefone: elementos associados]
Fax
Secretária eletrônica
[Telefone: segundo o mecanismo]
Telefone celular
Smartphone
Telefone sem fio
Telégrafo
Telégrafo sem fio
Detector magnético
Televisão
[Televisão: tipos]
Smart tv
Televisão digital
Telex
Equipamentos de Composição e Impressão
[Utensílios e equipamentos associados à composição e à impressão]
Guilhotina de papel
Prensa de encadernador
[Utensílios e equipamentos de composição e impressão]
[Utensílios e equipamentos de composição e impressão]
Linotipo
[Linotipo: elementos acessórios]
Componedor
Mimeógrafo
Pedra litográfica
Prensa de impressão
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****
****
*****
*****

7.6

****
****
**
***
***
***
***
***
***
***
***
****
****
****

7.7

*****
****
**
***

7.7.1
***
***
****
***
***
7.7.2
***
***
****
****
****
*****

[Prensa de impressão direta]
[Prensa de impressão direta: elementos associados]
Clichê
Tipo
[Tipo: elementos associados]
Caixa tipográfica
Componedor
[Prensa de impressão direta: segundo o mecanismo]
Prelo manual
Prensa tipográfica
Material de Propaganda
[Material de propaganda: segunda a forma]
Adesivo de propaganda
Alfinete de propaganda
Banner
Bóton
Cartão comercial
Flâmula de propaganda
Placa de propaganda
Reclamo
[Reclamo: segundo a forma]
Cartaz
Cédula de propaganda
Prospecto
[Prospecto: segundo a forma]
Folha volante
Reclamo monetiforme
Processadores de Dados e Acessórios
Agenda eletrônica
[Calculadores]
Ábaco
Calculadora
[Calculadora: segundo a função]
Máquina de somar
Contador de fluxo de pessoas
Régua de cálculo
[Equipamento de computador, periféricos e acessórios]
Acessórios
Computador
[Computador: elementos acessórios]
.....
[Computador: elementos associados]
.....
[Computador: segundo o mecanismo e a forma]
Microcomputador
Computador pessoal
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******
******
******
******
****
***
****
****
****
****
****
****
****
8
8.1

8.2

8.3
8.3.1

8.3.2
8.3.2.1

8.3.2.2
8.3.2.3

Laptop
Notebook
Palmtop
Tablet
Minicomputador
Periférico (computador)
[Periférico (computador): elementos acessórios
Mouse pad
[Periférico (computador): segundo a forma e a função]
Escâner
Impressora
Leitora de CD-ROM
Monitor de vídeo
Mouse
Teclado (computador)

*
**
***

EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Equipamento de festas
Árvore de Natal
[Árvore de Natal: elementos associados]
****
Enfeite de árvore de Natal
***
Boneco gigante
***
Carnê de baile
***
Vela de aniversário
**
Equipamento de Recreação ao Ar Livre
***
Balanço (brinquedo)
***
Colchão inflável
***
Escorrega
***
Gangorra
***
Gira-gira
***
Guarda-sol
**
Equipamento Esportivo
[Equipamento comum a mais de um esporte]
***
Bola
***
Caneleira
[Equipamento de esportes específicos]
[Esgrima: utensílios e equipamentos]
***
Espada de esgrima
***
Florete de esgrima
***
Máscara de esgrima
***
Sabre de esgrima
[Esqueite: utensílios e equipamentos]
***
Prancha de esqueite
[Frescobol: utensílios e equipamentos]
***
Bola de frescobol
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***
8.3.2.4
***
8.3.2.5
***
****
8.3.2.6
***
***
8.3.2.7
***
8.3.2.8

8.4
8.4.1

***
***
**
***
***
***
****
****
****
****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
***
***
***

8.4.2
8.4.2.1
***

Raquete de frescobol
[Futebol: utensílios e equipamentos]
Bola de futebol
[Patinação: utensílios e equipamentos]
Patim
[Patim: segundo a forma]
Patim em linha
[Pingue-pongue: utensílios e equipamentos]
Bola de pingue-pongue
Raquete de pingue-pongue
[Surfe: utensílios e equipamentos]
Prancha de surfe
[Tênis: utensílios e equipamentos]
Bola de tênis
Raquete de tênis
Equipamento Lúdico
[Brinquedos]
Bilboquê
Bola (brinquedo)
Boneco
[Boneco: tipos]
Boneca
Boneco (personagem)
João-teimoso
Soldado de chumbo
Borboleta (brinquedo)
Brinquedo
Carrinho de rolimã
Cata-vento (brinquedo)
Cavalo-de-pau
Chocalho (brinquedo)
Corrupio
Diabolô
Ioiô
Patinete
Pé-de-lata
Pião
[Pião: segundo a dimensão]
Carrapeta (brinquedo)
Rói-rói
Telefone (brinquedo)
Trapezista
[Jogos]
[Comprovantes de apostas]
Bilhete de aposta
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****
****
****
8.4.2.2
***
****
****
***
****
***
****
****
***
***
***
8.4.2.3
***

***
***
****
***
***
****
****
***
***
****
****
***
***
***
***
***
***

Bilhete de loteria
Bilhete de loteria esportiva
Bilhete de rifa
[Jogos: elementos acessórios]
Baralho
[Baralho: acessórios]
Caixa de baralho
[Baralho: partes]
Carta de baralho
Caixa de jogo
[Caixa de jogo: tipos]
Caixa de baralho
Dado
[Dado: elementos associados]
Copo de dados
[Dado: tipos]
Dado de pôquer
Ficha de jogo
Tábula
Urna de sorteio
[Jogos: segundo a forma e a função]
Banco imobiliário
[Bilhar]
[Bilhar: partes]
Taco de bilhar
Bingo
[Bingo: partes]
Cartela de bingo
[Gude]
Bola de gude
Damas
[Damas: partes]
Tábula de damas
Tabuleiro de damas
Dominó
Futebol de botão
[Futebol de botão: partes]
Botão (jogo)
Mesa de botão
Gamão
Jogo de aliado
Jogo de memória
Jogo de varetas
Ludo
Mah jongg
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***
***
***
***
***
***
****
****
8.4.2.4
***
8.4.3

8.5

9
9.1
9.1.1
9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3

9.1.1.4

***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
***

Palavras-cruzadas
Quebra-cabeça
Rapa
Resta-um
Roleta (roda girante)
Xadrez
[Xadrez: partes]
Peça de xadrez
Tabuleiro de xadrez
[Jogos: segundo o mecanismo]
Jogo eletrônico
[Objetos lúdicos]
Balão
Bambolê
Caleidoscópio
Corda de pular
Elástico (brincadeira)
Peteca
Pipa (objeto lúdico)
Taumatrópio
Equipamentos de Ginástica e Musculação
Bicicleta ergométrica
Caneleira (ginástica)
Esteira (ginástica)
Peso (ginástica)

*
**

Objetos de Ritos, Cultos e Crenças
Mobiliário de culto
[Mobiliário de culto comum a ritos]
[Assentos e genuflexórios]
***
Banco de fiéis
***
Cadeira de fiéis
[Mobiliário associado à pregação, leitura e canto]
***
Púlpito
[Púlpito: tipos]
****
Púlpito móvel
[Mobiliário associado a ritos funerários]
***
Caixão
***
Lápide funerária
***
Urna funerária
[Urna funerária: tipos]
****
Urna cinerária
****
Urna sepulcral
[Mobiliário associado ao altar e seu entorno]
***
Altar
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****
****
****
*****
****
9.1.2
9.1.2.1

***

***

***
****
***
***

***
***
****
***
****
***
***
***
****
***
***
***

[Altar: partes]
Base de altar
Frontal de altar
Mesa de altar
[Mesa de altar: partes]
Pedra de altar
[Altar: tipos]
Altar portátil
[Mobiliário de cultos específicos]
[Cristianismo: mobiliário de culto]
[Cristianismo: mobiliário de culto comum a ritos]
[Cristianismo: mobiliário de culto associado à pregação,
leitura e canto]
Ambão
[Cristianismo: mobiliário de culto associado a ritos
funerários]
Andor funerário
[Cristianismo: mobiliário de culto associado ao altar e seu
entorno]
Escada de altar
[Escada de altar: partes]
Supedâneo
Estante de altar
[Cristianismo: mobiliário de culto associado ao batismo]
Pia batismal
[Cristianismo: mobiliário de cultos específicos]
[Catolicismo: mobiliário de culto]
Armário dos Santos Óleos
[Catolicismo: assentos e genuflexórios]
Cadeira de celebrante
[Cadeira de celebrante: tipos]
Cadeira episcopal
Cadeiral de coro
[Cadeiral de coro: partes]
Cadeira de coro
Faldistório
Genuflexório
Trono pontifical
[Trono pontifical: tipos]
Trono episcopal
[Catolicismo: mobiliário associado à ablução]
Lavabo de igreja
Lavabo de sacristia
Pia de água benta
[Catolicismo: mobiliário associado à Eucaristia]
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***
***
****
***

***
***
***
***

***
***
***
****
***
***
****
***
****
****
***
***
***
****
****

***
***
***
***

Comungatório
Sacrário
[Sacrário: partes]
Porta de sacrário
Urna do Santíssimo Sacramento
[Catolicismo: mobiliário associado a fechamentos e
separações nas igrejas]
Grade de coro
Para-vento
[Catolicismo: mobiliário associado à oferenda]
Caixa de esmolas
[Catolicismo: mobiliário associado à penitência]
Confessionário
[Catolicismo: mobiliário associado à pregação, leitura e
canto]
Estante de igreja
Facistol
[Catolicismo: mobiliário associado a procissões e devoções]
Andor
[Andor: elementos associados]
Pontalete
Maquineta
Oratório
[Oratório: tipos]
Oratório portátil
Pálio processional
[Pálio processional: partes]
Vara de pálio processional
[Pálio processional: tipos]
Umbela processional
[Catolicismo: mobiliário associado a ritos funerários]
Catafalco
[Catolicismo: mobiliário associado ao altar e seu entorno]
Credência
Retábulo
[Retábulo: partes integrantes]
Ático de retábulo
Corpo de retábulo
[Catolicismo: mobiliário de guarda de panos e paramentos
litúrgicos]
Arcaz
Armário de sacristia
Mesa de sacristia
Toalheiro de sacristia
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9.2
9.2.1

**
***

9.2.1.1
***
***
9.2.1.2
***
***
9.2.1.3
***
***
9.2.1.4
***
****
****
****
***
***
****
9.2.1.5
***
***
***
****
9.2.1.6
***
9.2.1.7
***
9.2.1.8
***
****
****
****
****
***
****
****

Objetos rituais e cerimoniais
[Objetos rituais e cerimoniais comuns a ritos]
Vaso ritual
[Insígnias]
Bastão de mando (religião)
Cetro (religião)
[Objetos associados à iluminação]
Círio
Vela
[Objetos associados à incensação]
Defumador litúrgico
Incensário litúrgico
[Objetos associados à magia e à proteção]
Amuleto
[Amuleto: nomes específicos]
Figa
Muiraquitã
Patuá
Máscara cerimonial
Talismã
[Talismã: nomes específicos]
Estrela-de-davi
[Objetos associados à oferenda]
Ex-voto
Lamparina votiva
Vela votiva
[Vela votiva: elementos associados]
Suporte de velas votivas
[Objetos associados a ritos funerários]
Máscara mortuária
[Objetos associados ao ciclo da vida]
Aliança
[Objetos de devoção]
Cruz
[Cruz: partes]
Braço de cruz
Pé de cruz
[Cruz: segundo a forma]
Cruz grega
Cruz latina
Relicário
[Relicário: segundo a forma]
Cruz-relicário
[Relicário: segundo o modo de uso]
Relicário pingente
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***
****
****
****
9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.1.1
***
***
***
***
****
****
****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
*****
***
****
****
***

Rosário
[Rosário: acessórios]
Estojo de rosário
[Rosário: partes]
Conta de rosário
Cruz de rosário
[Objetos rituais e cerimoniais de cultos específicos]
[Cristianismo: objetos rituais e cerimoniais]
[Cristianismo: objetos rituais e cerimoniais comuns a cultos]
[Cristianismo: insígnias eclesiásticas]
Estola litúrgica
[Cristianismo: objetos associados à aspersão]
Acéter
Hissope
[Cristianismo: objetos associados à Eucaristia]
Cálice litúrgico
[Cálice litúrgico: acessórios]
Estojo de cálice litúrgico
[Cálice litúrgico: elementos associados]
Colher de cálice litúrgico
[Cálice litúrgico: segundo a função]
Cálice purificador
Pátena
[Cristianismo: objetos associados à oferenda]
Bandeja de esmolas
Bolsa de esmolas
Cesta de esmolas
[Cristianismo: objetos associados ao batismo]
Concha batismal
Gomil batismal
[Cristianismo: objetos associados ao ciclo da vida]
Coroa funerária
Faixa funerária
[Cristianismo: objetos de devoção]
Atributo de imagem devocional
Auréola
[Auréola: segundo a forma]
Resplendor
Crucifixo
[Crucifixo: partes]
Cartela do INRI
[Crucifixo: segundo o modo de uso]
Crucifixo pingente
Cruz
[Cruz: segundo a forma]
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****
****
****
****
****
***
****
****
9.2.2.1.2

***
****
****
****
****
****
****
***
****
***
****
***
***
***
***
****
***
****
***
***
***
***

Cruz patriarcal
Cruz tau
[Cruz: segundo a função]
Cruz de altar
Cruz batismal
[Cruz: segundo o modo de uso]
Cruz pingente
[Cristianismo: textos sagrados]
Bíblia
[Bíblia: partes]
Antigo Testamento
Novo Testamento
[Cristianismo: objetos rituais e cerimoniais de cultos
específicos]
[Catolicismo: objetos rituais e cerimoniais]
Castiçal de igreja
[Castiçal de igreja: segundo a forma e a função]
Candelabro das Trevas
Candelabro de igreja
Castiçal de altar
Castiçal pascal
Palmatória pontifical
Tocheiro
Crismeira
[Crismeira: elementos associados]
Caixa de crismeiras
[Catolicismo: insígnias eclesiásticas]
Anel pastoral
[Anel pastoral: segundo a função]
Anel episcopal
Báculo
Cruz peitoral
Manípulo
Mitra
[Mitra: partes]
Ínfula
Pálio
[Pálio: elementos acessórios]
Alfinete de pálio
Tintinábulo
[Catolicismo: objetos associados à ablução]
Bacia de abluções
Gomil de abluções
Vaso purificador
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***
***
***
****
***
***
***
****
****
****
***
****
***
****
****
***
***
***
***
****
***
***
***
***

***
***
***
****
***
***

[Catolicismo: objetos associados à consagração de igrejas e
altares]
Candelabro de consagração
Cruz de consagração
[Catolicismo: objetos associados à Eucaristia]
Âmbula
[Âmbula: segundo a função]
Âmbula dos enfermos
Baldaquino portátil
Cálice-custódia
Custódia
[Custódia: acessórios]
Estojo de custódia
[Custódia: partes]
Lúnula
Viril
Galheta (liturgia)
[Galheta (Liturgia): elementos associados]
Galheteiro (liturgia)
Hóstia
[Hóstia: elementos associados]
Hostiário
Molde de hóstias
Lâmpada do Santíssimo
Porta-viático
Salva de comunhão
[Catolicismo: objetos associados à incensação]
Naveta
[Naveta: elementos associados]
Colher de naveta
Turíbulo
[Catolicismo: objetos associados à oferenda]
Vaso de esmolas
[Catolicismo: objetos associados à penitência]
Cilício
Disciplina
[Catolicismo: objetos associados a procissões, Quaresma e
Semana Santa]
Bastão processional
Círio pascal
Cruz processional
[Cruz processional: partes]
Manga de cruz processional
Custódia processional
Lanterna processional
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***
***
***
***
***
****
***
***
***
***
****
****
****
****
***
***
***
****
****
****
****
***
***
***
***
****
****
***
***
***
****
***
****
****
****
***

Matraca litúrgica
[Catolicismo: objetos associados ao altar]
Campainha de altar
Campainha de altar (conjunto)
Castiçal de altar
Palma
[Palma: partes]
Suporte de palma
Sacra
[Catolicismo: objetos associados ao batismo]
Vela batismal
[Catolicismo: objetos de devoção]
Ágnus-dei
Atributo de imagem devocional
Báculo de imagem devocional
Cetro de imagem devocional
Mitra de imagem devocional
Palma de martírio de imagem devocional
Coração devocional
Coroa de imagem devocional
Cruz
[Culto católico: cruz, segundo a função]
Cruz de consagração
Cruz paroquial
Cruz peitoral
Cruz penitencial
Devocionário
Fita devocional
Garrafa de água benta
Medalha devocional
[Medalha devocional: tipos]
Medalha escapulário
Medalha milagrosa
Piazinha de água benta
Porta-paz
Relicário
[Relicário: tipos]
Cruz relicário
Rosário
[Rosário: acessórios]
Estojo de rosário
[Rosário: partes]
Conta de rosário
Cruz de rosário
Terço
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****
9.2.2.2
***
9.2.2.3
***
***
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

9.3
9.3.1

***
**
***

9.3.2
9.3.2.1
9.3.2.1.1
***
***
***
***
9.3.2.1.2

***
***
***
***
***
***
***
***

[Terço: acessórios]
Estojo de terço
[Judaísmo: objetos rituais e cerimoniais]
[Judaísmo: objetos associados às cerimônias]
Menorá
[Sincretismo: objetos rituais e cerimoniais]
[Sincretismo: objetos rituais e cerimoniais comuns a cultos]
Adjá
Atributo de orixá
Abebé
Ferramenta de Ogum
Ferramenta de orixá
Ibiri
Iruexim
Irukeré
Ofá
Oxé
Paxarô
Xaxará
[Sincretismo: objetos associados ao alimento votivo]
Alguidar ritual
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
[Panos e tecidos litúrgicos e rituais comuns a cultos]
Pano ritual
[Panos e tecidos litúrgicos e rituais de cultos específicos]
[Cristianismo: panos e tecidos litúrgicos e rituais]
[Cristianismo: panos e tecidos litúrgicos e rituais comuns a
cultos]
Antipêndio
Véu de cálice
Véu de estante de altar
Véu umeral
[Cristianismo: panos e tecidos litúrgicos e rituais de cultos
específicos]
[Catolicismo: panos e tecidos associados a assentos e
genuflexórios]
Almofada de faldistório
Capa de faldistório
Gremial
[Catolicismo: panos e tecidos associados à Eucaristia]
Bolsa de corporal
Bolsa de viático
Conopeu
Corporal
Mantel de comunhão
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***
***
***
***
***
***
***

***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

9.4
9.4.1
9.4.1.1

***
**

***
***
****
***
***
***

Manustérgio
Pala (cálice)
Purificador
Véu de âmbula
Véu de cálice
Véu de custódia
Véu umeral
[Catolicismo: panos e tecidos associados à pregação e à
leitura]
Paramento de ambão
Paramento de púlpito
[Catolicismo: panos e tecidos associados à Quaresma e à
Semana Santa]
Almofada da Sexta-feira Santa
Estandarte de procissão
Véu da Paixão
Véu de círio pascal
Véu de consagração dos Santos Óleos
Véu de cruz de altar
Véu do cálice da Quinta-feira Santa
[Catolicismo: panos e tecidos associados ao altar]
Almofada de altar
Mantel crismal
Mantel de altar
Mantel de credência
Tapete de altar
Véu de estante de altar
[Catolicismo: panos e tecidos associados às exéquias]
Almofada funerária
Pano mortuário
[Catolicismo: panos e tecidos de devoção]
Escapulário
Vestuário litúrgico e ritual
[Cristianismo: vestuário litúrgico de cultos específicos]
[Catolicismo: vestuário litúrgico e acessórios]
[Catolicismo: acessórios de vestuário litúrgico]
Luva pontifical
[Catolicismo: coberturas de cabeça rituais e cerimoniais]
Bonete
[Bonete: tipos]
Barrete
Chapéu cardinalício
Solidéu
[Catolicismo: paramentos litúrgicos]
Alva
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****
****
***
***
****
***
***
***
****
*****
*****
****
****
****
****
***
***
***
10
10.1
10.1.1

10.1.2

[Alva: elementos acessórios]
Cíngulo de alva
[Alva: tipos]
Roquete
Amito
Capa pluvial
[Capa pluvial: acessórios]
Broche (capa pluvial)
Casula
Dalmática
Hábito religioso
[Hábito religioso: elementos acessórios]
Batina
[Batina: acessórios]
Cabeção
Faixa de batina
Mantéu
[Hábito religioso: tipos]
Hábito beneditino
Hábito dominicano
Hábito franciscano
Mozeta
Sobrepeliz
Tunicela

*
**

INSÍGNIAS E OBJETOS CERIMONIAIS E/OU COMEMORATIVOS
Insígnias
[Insígnias: tipos segundo a forma e o significado]
[Bandeiras]
***
Bandeira
[Bandeira: elementos associados]
****
Boldrié
[Boldiré: elementos acessórios]
*****
Pala de boldrié
****
Laço de bandeira
[Laço de bandeira: partes]
*****
Roseta de bandeira
***
Estandarte
***
Flâmula
***
Pavilhão
[Brasões]
***
Brasão
[Brasão: partes]
****
Escudo heráldico
*****
Escudete heráldico
115

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
****
10.1.3
***
****
****
****
****
****
****
*****
****
*****
****
****
****
****
*****
******
****
*****
****
****
*****
*****
****
****
****
****
****
10.1.4
***
***
****
*****
*****
****

Listel
[Condecorações]
Condecoração
[Condecoração: elementos acessórios]
Alfinete de condecoração
Estojo de condecoração
Fita de condecoração
Passador
[Condecoração: elementos associados]
Diploma (condecoração)
[Condecoração: segundo a forma e o significado]
Barreta
Conjunto de barretas
Banda
[Banda: elementos associados]
Laço de banda
Colar de grã-cruz
Grã-cruz
Fita (condecoração)
Insígnia pendente de banda
[Insígnia pendente de banda: elementos associados]
Banda
[Banda: elementos associados]
Laço de banda
Insígnia pendente de fita
[Insígnia pendente de fita: elementos associados]
Fita (condecoração)
Lança de honra
Medalha condecorativa
Medalha militar
Medalha-prêmio (condecoração)
Miniatura
Placa (condecoração)
Roseta (botão)
Roseta (condecoração)
Sabre de honra
[Distintivos de uniformes]
Distintivo de uniforme civil
Distintivo de uniforme militar
Dragona
[Dragona: segundo a forma e a dimensão]
Charlateira
Platina
Passadeira (insígnia)
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10.1.5
10.1.5.1
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
***
****
***
***
****
*****
*****
***
***
***
***
***
***
***
***
10.1.5.2

***
***
***
***
***
***
***
***
***

[Insígnias de autoridades e ocupações ]
[Insígnias de autoridades e ocupações: segundo a forma e o
significado]
Anel de grau
Avental maçônico
Avental de porta-machado
Avental de rosa-cruz
Bastão de baliza
Bastão de escoteiro
Bastão de mordomo
Cetro majestático
Chave (insígnia)
Chave de camarista
Colar (insígnia)
Colar de acadêmico
Coroa majestática
Espada (insígnia)
[Espada (insígnia): segundo a dimensão e o significado]
Espadim (insígnia)
Espadim de corte
Espadim maçônico
Faixa maçônica
Faixa presidencial
Gládio maçônico
Machado de porta-machado
Malhete maçônico
Martelo de juiz
Vara de juiz
Vara de vereador
[Insígnias de autoridades ou ocupações: segundo a
organização]
[Academias literárias]
Colar de acadêmico
Espadim de corte
[Bandas de música]
Bastão de baliza
[Câmaras municipais]
Vara de vereador
[Escotismo]
Bastão de escoteiro
[Franco-maçonaria]
Avental maçônico
Espadim maçônico
Faixa maçônica
Gládio maçônico
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***
***
***
***
***
***
***
***
***

10.2
10.2.1

***
***
**

***
***
***
****
***
***
***
***
***
***
***
***
****
***
***
***
***
***
****
***
11
11.1

*
**

Malhete maçônico
[Presidência da República]
Faixa presidencial
[Realeza]
Bastão de mordomo
Cetro majestático
Chave de camarista
Coroa majestática
[Rosacrucianismo]
Avental de rosa-cruz
[Tribunais do júri]
Martelo de juiz
Vara de juiz
[Tropas militares]
Avental de porta-machado
Machado de porta-machado
Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
[Objetos cerimoniais e/ou comemorativos: segundo a forma e o
significado]
Bloco comemorativo
Canhão de salva
Cédula eleitoral
[Cédula eleitoral: elementos acessórios]
Urna eleitoral
Chave comemorativa
Coroa de louros
Envelope de primeiro dia de circulação
Ferramenta simbólica
Fita inaugural
Máximo postal
Medalha comemorativa
Medalha-prêmio
Medalha-prêmio militar
Moeda de coleção
Placa comemorativa
Taça comemorativa
Tocha simbólica
Troféu
[Troféu: segundo a forma]
Taça de prêmio
Urna de sorteio militar
OBJETOS PECUNIÁRIOS
Dinheiro
[Dinheiro: tipos]
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***
***
***

11.2

1.3
11.3.1

****
*****
**
***
***
**
***
***
***
***
****
***
***
****
****
***
****
***
***
***
***
***
****
***
***
***
****

11.3.2

11.4
11.4.1

***
****
***
***
***
**
***
***

11.4.2
***

Barra de ouro/prata
Cédula
Moeda
[Moeda: segundo a função]
Moeda de necessidade
Moeda obsidional
Documentos de Câmbio
Cheque de viagem
Contrato de câmbio
Documentos de Comércio
[Documentos de Comércio Interno]
Apólice de seguro
Bônus comercial
Cautela de penhor
Cédula hipotecária
Cédula hipotecária rural
Certificado de depósito bancário
Conhecimento
[Conhecimento: segundo a função]
Conhecimento de depósito
Conhecimento de frete
Duplicata
Duplicata rural
Fatura
Letra de câmbio
Letra imobiliária
Nota fiscal
Nota promissória
Nota promissória rural
Recibo de depósito bancário
Título de capitalização
Warrant
Cédula pignoratícia rural
[Títulos de crédito rural]
Cédula hipotecária rural
Cédula pignoratícia rural
Duplicata rural
Nota de crédito rural
Nota promissória rural
Documentos de Pagamento
[Pagamento de alimentação/refeição: documentos]
Vale-alimentação
Vale-refeição
[Pagamento de espetáculos: documentos]
Ingresso
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11.4.3
***
***
11.4.4
***
***
***
11.4.5
***
***
***
****
***
***
****

11.5

11.6

****
**
***
***
**
***
***
****
****
****
****

11.7

11.8

****
***
**
***
***
**
***
***
****
***
****

[Pagamento de ligações telefônicas: documentos]
[Pagamentos de ligações telefônicas: segundo a forma]
Cartão de telefone
Ficha de telefone
[Pagamento de transporte: documentos]
[Pagamentos de transporte: segundo a forma]
Bilhete de passagem
Cartão de transporte
Vale-transporte
[Pagamentos diversos: documentos]
[Pagamentos diversos: segundo a forma e o modo de uso]
Cartão de crédito
Cartão de débito
Cheque
[Cheque: elementos associados]
Talão de cheques
Moeda particular
Vale
[Vale: segundo a forma]
Vale monetiforme
[Vale: tipos]
Vale-brinde
Documentos de Sociedades por Ações
Ação
Debênture
Documentos Postais
Precursor
Selo postal
[Selo postal: segundo a forma de apresentação]
Bloco de selos
Folha de selos
Par de selos
Quadra de selos
[Selo postal: segundo a função]
Selo comemorativo
Vale postal
Documentos Públicos de Arrecadação
Estampilha
Selo de controle
Documentos Públicos de Captação de Recursos
Apólice da dívida pública
Bônus de emergência
Bônus de guerra
Letra do Tesouro
Letra do Tesouro Nacional
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***
****
***
***
***
****
*****
12
12.1

12.2
12.2.1

12.2.2

12.3
12.3.1

Letra Financeira do Tesouro
Letra Financeira do Tesouro Nacional
Nota do Tesouro Nacional
Obrigação do reaparelhamento econômico
Obrigação do Tesouro
Obrigação do Tesouro Nacional
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional

*
**
***
***
***
***
**

VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
Acessórios Comuns a Diversos Tipos de Veículo
Odômetro (veículo)
Oniscópio
Periscópio
Radiogoniômetro
Veículos Aéreos e Acessórios
[Acessórios de veículos aéreos]
***
Horizonte artificial
***
Liquidômetro
[Veículos aéreos]
[Veículos aéreos aeródinos]
***
Avião
[Avião: segundo a função]
****
Avião cargueiro
****
Avião de guerra
*****
Avião de bombardeio
*****
Avião de caça
****
Avião de passageiros
***
Helicóptero
[Veículos aéreos aeróstatos]
***
Balão dirigível
**
Veículos Marítimos e Acessórios
[Acessórios de veículos marítimos]
***
Âncora
***
Balsa salva-vidas
***
Banco de convés
***
Bigota
***
Bitácula
***
Boia salva-vidas
[Boia salva-vidas: tipos]
****
Projétil boia
***
Buzina de navio
***
Cabeço
***
Capuchana
***
Cavilha
***
Colete salva-vidas
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***
***
***
***
***
***
****
***
***
***
****
****
****
*****
***
***
***
****
****
****
*****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
12.3.2
***
***
****
****
*****

Console de embarcação
Croque
Defensa
Dormente (embarcação)
Embornal (embarcação)
Lança retinida
[Lança retinida: elementos associados]
Projétil flecha
Lanterna de antepara
Lanterna de embarcação
Leme de embarcação
[Leme de embarcação: elementos associados]
Eixo do leme
Governador do leme
Roda do leme
[Roda do leme: elementos associados]
Axiômetro
Malagueta
Mastro de embarcação
Motor marítimo
[Motor marítimo: elementos associados]
Conta-giros de embarcação
Eixo propulsor de embarcação
Hélice de embarcação
[Hélice de embarcação: elementos associados]
Helicômetro
Placa de identificação (embarcação)
Poita
Poleame
Remo
Sapatilho
Selha
Tubo acústico
Vela de embarcação
Vidraça de embarcação
Vigia
[Veículos marítimos]
Barca
Barco
[Barco: segundo a forma]
Saveiro
[Barco: segundo a função]
Barco de pesca
[Barco de pesca: segundo a forma]
Baleeira
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*****
***

12.4
12.4.1
12.4.1.1

Traineira

Bote
[Bote: segundo a função]
****
Bote salva-vidas
***
Canoa
***
Escaler
***
Galeota
***
Jangada
***
Navio
[Navio: segundo a função]
****
Navio de adestramento
****
Navio de apoio
****
Navio de guerra
****
Navio de lazer
****
Navio de pesquisa
****
Navio mercante
**
Veículos Terrestres e Acessórios
[Acessórios de veículos terrestres]
[Acessórios de veículos terrestres de tração animal]
[Aparelho de bois de trabalho]
[Aparelho de bois de trabalho: partes]
***
Arreio
[Arreio de animal de carga]
[Arreio de animal de carga: partes]
****
Cangalha
[Cangalha: elementos associados]
*****
Albarda
*****
Bruaca
[Arreio de animal de sela]
[Arreio de animal de sela: partes]
****
Antolho
****
Cabeçada
[Cabeçada: elementos associados]
*****
Adorno de cavalo
[Cabeçada: partes]
*****
Faceira
*****
Focinheira
*****
Testeira
****
Cabresto
[Cabresto: tipos]
*****
Cabeção (montaria)
****
Cilha
*****
Cincha
[Cincha: elementos associados]
******
Cinchador
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******
****
*****
*****
****
*****
****
*****
****
****
****
****
*****
******
*****
******
******
******
******
******
*****
*****

****
****
*****
*****
*****
****
****
****
****
****
****
****
****

[Cincha: partes]
Barrigueira
Estribo
[Estribo: elementos associados]
Loro
[Estribo: segundo a forma]
Sapata
Freio
Bridão
Lombilho
Serigote
Peitoral (montaria)
Rabicho
Rédea
Sela
[Sela: elementos associados]
Coldre (sela)
[Coldre (sela): elementos acessórios]
Capelada
Manta de sela
[Manta de sela: segundo a função]
Badana
Baixeiro
Carona
Pelego
Teliz
[Sela: segundo a forma]
Selim
Silhão
[Arreio de animal de tiro]
[Arreio de animal de tiro: partes]
Antolho
Cabeçada
[Cabeçada: partes]
Faceira
Focinheira
Testeira
Cilhão
Freio
Gamarra
Golão
Peitoral (montaria)
Rabicho
Recuadeira
Rédea
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****
****
****
***
***
***
****
****
****
*****
***
****
***
***
12.4.1.2
***
***
***
12.4.1.3
***
***
***
12.4.1.4
***
***
12.4.2
12.4.2.1
***
***
***
***
****
***
***
***
***
***
***
****
***

Retranca (montaria)
Selim de carroça
Tirante
Canga
Chicote
Espora
[Espora: partes]
Roseta
[Espora: segundo a forma]
Chilena
Esporim
Salteira
Ferradura
[Ferradura: elementos associados]
Porta-ferraduras
Lanterna de coche
Trela (cavalo)
[Acessórios de veículos terrestres de tração humana]
Buzina de bicicleta
Calibrador (pneus)
Lameiro de bicicleta
[Acessórios de veículos terrestres motorizados]
Calibrador de pneus
Lameiro de caminhão
Taxímetro
[Acessórios de veículos terrestres sobre trilhos]
Banco de bonde
Banco de vagão
[Veículos terrestres]
[Veículos terrestres de tração animal]
Berlinda
Caleça
Carro de boi
Carroça
[Carroça: segundo a forma e a função]
Carroça de padeiro
Carruagem
Charrete
Coche
Landau
Liteira
Sege
[Sege: segundo a forma]
Traquitana
Tílburi
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***
12.4.2.2
***
***
***
***
****
***
12.4.2.3
***
***
***
***
12.4.2.4
***
***

12.5

****
***
**
***
****
***

13
13.1
13.1.1

Vitória
[Veículos terrestres de tração humana]
Bicicleta
Carrinho de bebê
Carrinho de mão
Liteira
[Liteira: segundo a forma]
Cadeirinha
Maca
[Veículos terrestres motorizados]
Caminhão
Carro
Carro de combate
Motocicleta
[Veículos terrestres sobre trilhos]
Bonde
Locomotiva
[Locomotiva: elementos associados]
Vagão
Trole
Veículos de Transporte Vertical
Elevador
[Elevador: partes]
Cabine de elevador
Monta-carga

*
**

EQUIPAMENTOS DE CAÇA E DE GUERRA
Armas e Acessórios
[Acessórios de arma]
***
Agulheta
[Agulheta: elementos associados]
****
Escovinha de arma
***
Arrocho de flecha
***
Bainha
***
Bota-fogo
***
Calculador de tiro
***
Carcás
***
Chave de fenda (arma)
***
Cobre-mira
***
Coldre
***
Cordel de limpeza (arma)
***
Cucharra
***
Diamante (arma)
***
Escova de limpeza (arma)
[Escova de limpeza (arma): tipos]
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****
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
****
***
***
****
***
***
****
***
***
****
13.1.2
13.1.2.1

***

****
*****
****
****
*****
*****
******
****
*****

Escovilhão
Estojo de arma
Estojo de limpeza (arma)
Fiador (arma)
Guarda-fecho
Lanada
Lança-granada
Luneta de mira
Pente de munição
Pincel de curare
Porta-pano
Quadrante de artilheiro
Régua de tiro
Reparo
[Reparo: segundo a arma]
Reparo de canhão
Reparo de metralhadora
Saca-balas
Saca-trapo
[Saca-trapo: segundo a dimensão]
Saca-trapo de artilharia
Soquete de artiharia
Talabarte
[Talabarte: elementos acessórios]
Pala de boldrié
Tarugo (arma)
Vareta de arma
[Vareta de arma: elementos acessórios]
Cavilha de vareta
[Armas]
Arma branca
[Arma branca: segundo o modo de uso]
[Arma branca de arremesso]
Arpão
[Arpão: segundo a forma e a função]
Fisga
[Arma branca de choque]
Acha
Baioneta
Espada-baioneta
Sabre-baioneta
Sabre-baioneta iatagã
Espada
[Espada: segundo a forma]
Estoque
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******
*****
*****
*****
****
****
*****
******
*****
*****
*****
******
*****
*****
****
****
****
*****
*****
****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

****
*****
****
*****
****
*****
****

[Estoque: segundo o mecanismo]
Estoque-bengala
Gládio
Rapieira
[Espada: segundo a função]
Espada de instrução
Estilete
Faca (arma)
[Faca (arma): segundo a dimensão]
Facão
[Facão: tipos]
Peixeira
[Faca (arma): segundo a forma]
Faca de arrasto
Faca de ponta
Tanto
Aikutchi
[Faca (arma): segundo a função]
Faca de caça
Faca de mergulho
Machadinha de abordagem
Machado de sapador
Punhal
[Punhal: segundo a forma]
Faca de arrasto
Misericórdia
Sabre
[Sabre: segundo a forma]
Iatagã
Katana
Sabre de abordagem
Terçado
Wakishashi
[Sabre: segundo a função]
Sabre de instrução
[Arma branca: segundo a forma]
[Arma branca de haste]
Alabarda
Archa
Chuço (arma)
[Chuço (arma): segundo a forma]
Chuço de abordagem
Lança
Azagaia
Partasana
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****
*****
****

13.1.2.2

*****
***
****
*****
*****
****
*****
****
****
****
****
****

13.1.2.3

13.1.2.4

*****
***
****
*****
*****
****
****
****
****
***
****
****
****
*****
*****
****
****
*****
*****
*****
****

Pique
Espontão
Tridente (arma)
[Tridente (arma): segundo a função]
Fisga
Arma de arremesso
Arco
[Arco: elementos acessórios]
Flecha
Estilingue
Besta
[Besta: elementos acessórios]
Virote
Bodoque
Dardo
Funda
Lança (caça)
Zarabatana
[Zarabatana: elementos acessórios]
Seta de zarabatana
Arma de choque
Borduna
[Borduna: tipos]
Clava
Maça
Cassetete
Fuzil de treinamento
Martelo de guerra
Soco-inglês
Arma de fogo
Arcabuz
Bacamarte
Carabina
[Carabina: segundo o mecanismo]
Carabina-bengala
Carabina-revólver
Clavina
Espingarda
[Espingarda: segundo a dimensão]
Espingardão
[Espingarda: segundo a função]
Espingarda de caça
[Espingarda: segundo o mecanismo]
Espingarda de pressão
Fuzil
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13.2

[Fuzil: segundo o mecanismo]
*****
Fuzil de assalto
*****
Fuzil-metralhadora
****
Lança-rojão
****
Metralhadora
[Metralhadora: segundo a forma]
*****
Metralhadora de mão
*****
Metralhadora leve
******
Fuzil-metralhadora
*****
Metralhadora pesada
****
Mosquetão
****
Mosquete
****
Peça de artilharia
[Peça de artilharia: segundo a forma]
*****
Bombarda
*****
Bombarda (trincheira)
*****
Canhão
[Canhão: segundo a forma e a dimensão]
******
Colubrina
***** **
Falconete
*****
Canhão-antiaéreo
*****
Caronada
*****
Lança-bomba-foguete
*****
Lançador de carga de profundidade
*****
Morteiro (artilharia)
*****
Obuseiro
****
Pistola
****
Revólver
**
Equipamento de Defesa
[Equipamento de defesa: segundo a função]
***
Armadura
[Armadura humana: partes]
****
Capacete de armadura
[Capacete de armadura: tipos]
*****
Borgonhesa
*****
Celada
*****
Elmo
****
Cota de malha
****
Couraça
[Couraça: partes]
*****
Couraça frontal
****
Escarcela
****
Gorjal
****
Grevas
****
Manopla
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****
*****
****
*****
***
****
****
***
***
***

13.3
13.3.1

****
***
***
***
**
***
***
***
***
***
***
****
****
****
***
***
***
****
****
***

13.3.2
***
****
***
****

Rebraço
[Rebraço: partes]
Espaldeira
[Armadura animal: partes]
Barda
[Barda: partes]
Testeira (armadura)
Capacete de combate
[Capacete de combate: tipos]
Bacinete
Morrião
Colete balístico
Cotoveleira tática
Escudo
[Escudo: segundo a dimensão]
Broquel
Estrepe
Joelheira tática
Periscópio de trincheira
Munição e Acessórios
[Acessórios de munição]
Calculador de torpedo
Carregador de cartucho
Cartucheira
Chumbeiro
Cunhete
Espoleta
[Espoleta: acessórios]
Espoleteira
[Espoleta: segundo a forma]
Estopilha
Estopim
Fôrma de bala
Pederneira
Pólvora
[Pólvora: elementos associados]
Medidor de pólvora
Polvorinho
Taco
[Munição]
Cartucho
Cartucho de festim
Mina
[Mina: segundo a função]
Mina submarina
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****
***

13.4

14

Mina terrestre
Projétil
[Projétil: segundo a forma]
****
Bala
[Bala: segundo a forma]
*****
Bala rasa
******
Bala encadeada
*****
Balim
*****
Chumbinho
****
Bomba
[Bomba: segundo a forma e a função]
*****
Bomba (aviação)
*****
Carga de profundidade
****
Cacho de uva
****
Foguete
[Foguete: segundo a função]
*****
Foguete de iluminação
****
Granada
[Granada: segundo a forma]
*****
Granada de artilharia
*****
Granada de fuzil
*****
Granada de mão
*****
Granada de trincheira
[Granada: segundo a função]
*****
Granada fumígena
*****
Tubo de gás venenoso
****
Lanterneta
****
Míssil
****
Palanqueta
****
Pirâmide
****
Shrapnel
****
Torpedo
**
Petrechos de Caça
***
Armadilha de Caça
[Armadilha de caça: segundo a forma]
****
Alçapão
****
Arapuca
****
Ratoeira
****
Vara de fisgo
***
Boleadeiras
***
Pio
*
***
***

INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Açoite
Algema
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***
***
***
***
****
****
***
***
****
***
***
***
***
***
***
***
****
***
****
15

*
***
***
***
****
***
****
****
****
***
***
***
****
***
***
***

Anjinhos
Calceta
Chibata
Espada (castigo)
[Espada (castigo): segundo a forma e a função]
Espada de execução
Espada de prancha
Forca
Gargalheira
[Gargalheira: segundo a forma]
Gargalheira com haste
Gonilha
Grilhão
Libambo
Máscara (castigo)
Mordaça
Palmatória
Pelourinho
[Pelourinho: elementos associados]
Golilha
Tronco
[Tronco: segundo a forma]
Vira-mundo
RECIPIENTES
[Recipientes: elementos associados]
Rótulo
[Recipientes: segundo a forma]
Barril
Caixa
[Caixa: segundo a dimensão]
Caixote
Cesta
[Cesta: segundo a forma]
Balaio
Caçuá
Cofo
Engradado
Frasco
Garrafa
[Garrafa: segundo a dimensão]
Garrafão
Lata
Pote
Tonel
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***
****
***
16

Vasilha
[Vasilha: segundo a forma]
Gamela
Vaso

*
***

AMOSTRAS E FRAGMENTOS
Amostra
[Amostra: segundo a natureza]
****
Amostra animal
****
Amostra mineral
****
Amostra vegetal
***
Argola
***
Fóssil
***
Fragmento

134

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

PARTE ALFABÉTICA

135

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
PARTE ALFABÉTICA
Ábaco
NA:

TG:
SCA:

Instrumento de calcular que executa operações aritméticas simples (adição,
subtração e multiplicação), formado por um quadro que permite representar e
operar os números por meio das configurações de argolas que deslizam em hastes
fixas.
Processadores de dados e acessórios
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Abafador de bule
NA:
Capa de feltro revestida de tecido com que se cobrem bules, sobretudo os de chá,
para conservar o calor da bebida.
TG:
Bule
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Abafador de vela
NA:
Utensílio de metal, com cabo e um pequeno objeto em forma de sino na
extremidade, destinado a apagar a chama de velas, sobretudo em castiçais e
candelabros.
TG:
Vela
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Abajur
NA:

UP:
TG:
SCA:

Peça colocada sobre uma lâmpada para reduzir a intensidade da luz e/ou proteger
a vista do foco direto. Feito em vários materiais (pergaminho, cartão, plástico,
vidro fosco etc.), suas formas mais frequentes são o tronco de cone, o cilindro e a
meia-esfera. Pode pender do teto ou ser acoplado a um suporte de lâmpada.
Cúpula de abajur
Luminária elétrica
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Abanador
USE: Abano
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Abano
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:
Abebé
NA:
TG:

Utensílio com que se agita manualmente o ar com o propósito de refrescar
(alguém, algo ou a si próprio), avivar o fogo etc.
Abanador
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Fogão a lenha
Lareira
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Atributo sagrado dos orixás Oxum e Iemanjá. O do primeiro é confeccionado em
latão, com estrela no centro, batida ou vazada. O do segundo, em metal prateado
e forma circular, com sereia ou ainda em forma de peixe, cuja cauda forma o cabo.
Atributo de orixá
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SCA:

0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Abotoadeira
NA:
Utensílio que tem extremidade em forma de gancho e serve para abotoar certos
modelos de calçado ou puxar o cadarço de outros.
UP:
Abotoador
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Abotoador
USE: Abotoadeira
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Abotoadura
NA:
Botões removíveis, geralmente interligados por uma haste ou corrente, usados
para fechar punhos de camisas. Algumas abotoaduras são verdadeiras joias.
TG:
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Abraçadeira
USE: Braçadeira
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Abre-boca
USE: Abridor de boca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Abridor de boca
NA:
Ferramenta usada para forçar a abrir e manter aberta a boca de animais durante
medicação.
UP:
Abre-boca
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Abridor de carta
USE: Abridor de envelope
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Abridor de envelope
NA:
Instrumento de formas e materiais variados, próprio para abrir envelopes,
sobretudo de correspondência. Os mais antigos, de madeira, osso ou metal, se
assemelham a facas cuja lâmina não tem gume. Os mais modernos, geralmente de
plástico, possuem formas diferentes com lâminas afiadas.
UP:
Abridor de carta
TG:
Envelope
TA:
Espátula de livro
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Abridor de garrafa
NA:
Utensílio de metal destinado a abrir garrafas de tampa metálica.
TG:
Garrafa de bebida
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Abridor de lata
NA:
Utensílio com que se abre latas de comestíveis.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Abridor de luva
USE: Alargador de luva
SCA: 0306 Vestuário
Abrigo
USE:
SCA:

Estruturas edificadas
0103 Estruturas Edificadas

Academia
NA:
Pintura, desenho ou escultura executada geralmente a partir do natural (modelo
vivo) de uma figura desnuda, masculina ou feminina, de corpo inteiro, como parte
do processo de estudo acadêmico e formação dos artistas. Baseia-se nos critérios
oficiais estabelecidos pela instituição acadêmica, seguindo os princípios clássicos,
tidos como cânones de beleza, equilíbrio, contenção e proporção.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Ação
NA:
TG:
SCA:

Título ou documento de propriedade, negociável e transmissível, que representa
cada uma das partes em que se considera dividido o capital de uma sociedade
anônima.
Documentos de sociedades por ações
1105 Documentos de Sociedades por Ações

Acelerômetro
NA:
Instrumento para medir aceleração ou para detectar e medir vibrações, usado na
engenharia mecânica.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Acendedor de fogão
NA:
Utensílio portátil que acende a chama do fogão através de mecanismo que aciona
uma faísca.
TG:
Fogão a gás
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Acessório musical
NA:
Dispositivo suplementar que pode ou não ser utilizado pelo músico.
TG:
Objetos associados à música
TE:
Banco de piano
Baqueta
Batuta
Estante de música
Estojo de instrumento musical
Metrônomo
Queixeira
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SCA:

0604 Objetos Associados à Música

Acessórios comuns a diversos tipos de veículos
TG:
Veículos e acessórios
TE:
Odômetro (veículo)
Oniscópio
Periscópio
Radiogoniômetro
SCA: 12 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
Acessórios de interiores
NA:
Utensílios de adorno ou com propósitos utilitários que não se enquadram nas
demais subcategorias de Objetos Domésticos, criados para serem usados dentro
de edifícios e/ou dar maior conforto às pessoas.
NE:
Exclui acessórios domésticos associados aos hábitos de quem fuma, aspira ou
masca tabaco e outras ervas e drogas como cinzeiro, porta-cachimbos etc.
TG:
Objetos domésticos
TE:
Almofada
Aplique
Arranjo floral
Bibliocanto
Capa (mobiliário)
Centro de mesa
Cesta de lixo
Colchão
Cortina
Dossel
Escarradeira
Flor artificial
Fruta artificial
Moldura
Mosquiteiro
Panô
Pano de mesa
Passadeira
Peanha
Planta artificial
Porta-guarda-chuvas
Porta-retratos
Porta-revistas
Prato decorativo
Prendedor de cortina
Roupa de cama
Tapeçaria
Tapete
Toalha de mesa
Travesseiro
Vaso ornamental
TA:
Relógio de mesa
Relógio de parede
SCA: 02 OBJETOS DOMÉSTICOS
139

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
Acéter
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

No Cristianismo, recipiente portátil, semelhante a uma caldeira pequena,
geralmente em metal, contendo a água benta que se transporta de uns lugares a
outros para realizar aspersões litúrgicas. Possui uma alça e seu fundo é geralmente
plano, embora também possa ter um pé.
Caldeirinha
Objetos rituais e cerimoniais
Hissope
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Acha
NA:
TG:
SCA:

Arma branca de choque com feitio de machado.
Arma branca
1301 Armas e Acessórios

Açoite
NA:
UP:
TG:
SCA:

Instrumento de tiras de couro que serve para castigar.
Bacalhau
Instrumentos de punição
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

Acordeão
NA:
Instrumento de sopro cujo som é produzido pelo acionamento de foles que
produzem uma corrente de ar que atravessa um conjunto de palhetas dentro do
corpo do instrumento. Sua estrutura é geralmente confeccionada em madeira
dotada de uma caixa e um teclado para as notas agudas, ligados por um fole
pregueado à outra caixa com os botões que acionam os baixos.
UP:
Acordeom
Acordeona
Concertina
Gaita de foles
Harmônica
Sanfona
TG:
Aerofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Acordeom
USE: Acordeão
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Acordeona
USE: Acordeão
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Açucareiro
NA:
Recipiente de alumínio, prata, porcelana, louça, estanho, metal prateado, aço,
ágata etc., em que se serve o açúcar. São geralmente dotados de tampa e duas
alças.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Adaga
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USE:
SCA:
Adastra
NA:
TG:
SCA:

Punhal
1301 Armas e Acessórios
Ferramenta que consiste em uma barra de aço longa e cônica, usada no fabrico de
joias, especialmente para fazer anéis ou virolas. Ajuda a modelar as formas das
chapas e/ou fios de prata ou ouro, conferindo-lhes formatos redondos, ovais etc.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Adereço cênico
NA:
Objeto necessário à encenação de um espetáculo teatral, de dança etc., como um
complemento.
NI:
Caso seja do interesse da instituição, acrescentar ao descritor, o nome específico
do adereço depois de dois pontos. Ex.: Adereço cênico: boneco.
UP:
Objeto de cena
TG:
Objetos associados às artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Adesivo de propaganda
NA:
Papel, plástico ou qualquer outro material flexível recoberto, geralmente em
apenas uma das faces, de substância que adere a uma superfície, que se cola na
face interna de vidros, com fins publicitários.
TG:
Material de propaganda
SCA: 0706 Material de Propaganda
Adjá
NA:
TG:
SCA:

Sineta geralmente utilizada nas cerimônias religiosas de origem afro-brasileira.
Consiste em um conjunto de até três campânulas.
Objetos rituais e cerimoniais
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Adorno de cavalo
NA:
Enfeite usado na cabeça do cavalo.
TG:
Cabeçada
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Adorno de cobertura de cabeça
NA:
Adorno usado em alguns tipos de chapéu como flor, pena, alfinete etc.
TG:
Vestuário
TE:
Alfinete de chapéu
Penacho
TA:
Cobertura de cabeça
SCA: 0306 Vestuário
Adornos corporais
NA:
Objetos criados para ornamentar o corpo humano.
NE:
Inclui os acessórios de adornos corporais.
TG:
Objetos de uso pessoal
TE:
Alfinete de lapela
Anel
Brinco
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SCA:

Broche
Colar
Corrente (adorno)
Diadema
Dilatador de lóbulos
Grinalda
Peruca
Piercing
Pingente
Porta-joias
Prendedor de cabelo
Pulseira
Tornozeleira (adorno)
03 OBJETOS DE USO PESSOAL

Adornos sagrados
USE: Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Adufe
NA:

TG:
SCA:
Adufo
USE:
SCA:
Aerofone
NA:
UP:
TG:
TE:

TA:

Instrumento de percussão com fuste estreito, formato quadrado, de origem
muçulmana, utilizado na península Ibérica, América Latina e África do Norte. O
fuste é coberto com pele de ovelha ou de cabra em um ou ambos os lados.
Atualmente, formas triangulares e hexagonais são ocasionalmente encontradas.
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música
Cuíca
0604 Objetos Associados à Música
Instrumento de sopro cujo som é produzido utilizando-se o ar como agente
vibratório básico.
Aerófono
Instrumento de sopro
Instrumento musical
Acordeão
Clarinete
Corneta natural
Fagote
Flauta
Gaita de boca
Harmônio
Oboé
Oficleide
Órgão
Trombone
Trompa
Trompete
Tuba
Bandeirola (instrumento musical)
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SCA:
Aerófono
USE:
SCA:

Bocal (instrumento musical)
Tudel
0604 Objetos Associados à Música
Aerofone
0604 Objetos Associados à Música

Aerógrafo (pintura)
NA:
Instrumento de pintura mecânica que pulveriza tinta líquida, proveniente de um
reservatório, que é soprada por ar comprimido. Alguns modelos dispõem de um
bico ajustável que permite obter jatos largos ou esguichar linhas tão finas quanto
às feitas a lápis.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Aerômetro
NA:
Instrumento usado para determinação da densidade do ar ou de outros gases.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Aeromodelo
NA:
Representação, em escala reduzida, de aeronave a ser reproduzida ou não em
dimensões normais.
UP:
Modelo de aeronave
Modelo de avião
TG:
Modelo de meios de transporte
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Aeronaves
USE: Veículos aéreos e acessórios
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Afastador de cutícula
NA:
Instrumento no formato de uma pequena espátula com uma extremidade
alargada e chata (para afastar a cutícula) e a outra curva e afiada (para extrair a
cutícula).
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Afiador de facas
USE: Pedra de afiar lâminas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Afiador de lâminas
USE: Pedra de afiar lâminas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Afiador de navalha
NA:
Afiador de lâminas de navalhas de couro.
NI:
Usar apenas quando de couro. Se de pedra, use "Pedra de afiar lâminas".
UP:
Assentador de navalha
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TG:
SCA:

Navalha
0305 Objetos de Toalete

Agenda eletrônica
NA:
Aparelho eletrônico manual capaz de armazenar e recuperar nomes, telefones,
endereços, assim como dados sobre calendário e agenda de compromissos, além
de servir como calculadora.
TG:
Processadores de dados e acessórios
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Ágnus-dei
NA:
Selo de cera branca, geralmente de forma oval ou circular, apresentando, no
anverso, a efígie do cordeiro místico e, no reverso, imagens de santos ou as armas
papais. O ágnus-dei, benzido pelo papa, é feito com cera parcialmente recuperada
dos círios pascais das basílicas romanas ou oferecidos ao sumo pontífice. É
geralmente conservado numa caixa envidraçada (caixa de ágnus-dei), num
medalhão suspenso ao pescoço (medalhão de ágnus-dei) ou montado num
relicário em forma de ostensório (relicário de ágnus-dei).
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Amuleto
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Agogô
NA:
UP:
TG:
SCA:

Instrumento de percussão constituído por duas campânulas de metal de tamanhos
diferentes. O som é extraído por uma vareta de metal percutida nas campânulas.
Gonguê
Ngonge
Idiofone
0604 Objetos Associados à Música

Aguilhada
USE: Aguilhão
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Aguilhão
NA:
UP:

TG:
SCA:

Ferramenta formada por vara mais ou menos extensa, delgada, em cuja
extremidade se engasta um ferrão de ponta aguçada. Serve para tanger a boiada,
apontando a direção da marcha, e para outras manobras da carreação.
Aguilhada
Chuço
Vara de carrear
Vara de ferrão
Vara de garruchão
Vara de tanger boiada
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Agulha de costura
NA:
Haste pequena, fina, reta ou curva feita geralmente de aço polido, aguçada em
uma das pontas e com um orifício na outra extremidade, por onde se passa a
linha. Usada para coser, bordar ou tecer à mão.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
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TE:
SCA:

Agulheiro
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Agulha de crochê
NA:
Agulha comprida, com gancho em uma das extremidades, por onde passa o fio,
usada em trabalhos de crochê.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Agulha de máquina de costura
NA:
Peça de aço semelhante à agulha de costura manual porém, com o orifício, por
onde se passa a linha, na extremidade pontiaguda; e a outra ponta é inserida na
máquina.
TG:
Máquina de costura
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Agulha de marear
NA:
Bússola de declinação usada a bordo dos navios, cujo círculo ou limbo é dividido
em 32 partes e chama-se a rosa-dos-ventos. Distingue-se da bússola normal
porque a rosa-dos-ventos e a agulha estão suspensas por um sistema Cardan que
os permite flutuar no interior de uma caixa (bitácula) hermeticamente fechada.
UP:
Bússola marítima
Compasso de variação
TG:
Bússola
TE:
Cartão de agulha de marear
Rosa-dos-ventos
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Agulha de seringa
NA:
Instrumento oco e pontudo utilizado para injetar medicamentos no corpo ou para
retirar líquidos de um tecido, vaso sanguineo ou órgão oco.
TG:
Seringa
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Agulha de sutura
NA:
Agulha que, utilizada com linha especial, serve para unir os bordos de um corte,
uma ferida, uma incisão, para promover a cicatrização.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Agulha de tricô
NA:
Agulha de alumínio, metal, madeira, plástico ou bambu, comprida e mais espessa
que as agulhas comuns, com uma ponta pontiaguda e a outra arredondada e
achatada, usada na técnica do tricô.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Agulha magnética
USE: Bússola
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Agulha prismática
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USE:
SCA:

Bússola prismática
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Agulhas de toque
USE: Instrumento de ensaiador
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Agulheiro
NA:
Recipiente ou almofada para guardar agulhas de coser.
TG:
Agulha de costura
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Agulheta
NA:
TG:
TE:
SCA:

Pequena agulha usada na limpeza dos ouvidos das armas de fogo portáteis de
carregar pela boca.
Armas e acessórios
Escovinha de arma
1301 Armas e Acessórios

Aikutchi
NA:
TG:
SCA:

Espécie de tanto, sem a guarda (tsuba).
Tanto
1301 Armas e Acessórios

Aktara
USE:
SCA:

Sarangi
0604 Objetos Associados à Música

Aktara sarangi
USE: Sarangi
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Alabarda
NA:
TG:
TE:
SCA:
Alamar
NA:
TG:
TA:
SCA:

Arma branca que é uma combinação entre o machado e a lança, consistindo de
uma haste longa, terminada em ponta, tendo esta uma lâmina e gancho
perpendiculares.
Arma branca
Archa
1301 Armas e Acessórios
Cordões entrelaçados, que geralmente passam por uma ombreira, usado em
uniformes militares de certas corporações, por oficiais do estado-maior e por
ajudante de ordens.
Vestuário
Fardão
0306 Vestuário

Alamar (capa pluvial)
USE: Broche (capa pluvial)
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
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Alambique
NA:
Equipamento de destilação constituído por caldeira, tubulação e condensador.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Caldeira de alambique
Capelo de alambique
Condensador de alambique
Panela de alambique
Parol
Tubulação de alambique
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Alargador de luva
NA:
Utensílio delgado de madeira, metal etc., semelhante a uma pinça, dobrável ou
não, usado para alargar os dedos das luvas quando novas, facilitando o seu uso.
UP:
Abridor de luva
TG:
Vestuário
TA:
Luva
SCA: 0306 Vestuário
Alargador de sapatos
NA:
Utensílio geralmente de madeira ou metal, que se constitui de um molde no
formato de um pé, no qual são fixadas molas resistentes, e que se coloca dentro
dos sapatos para alargá-los e torná-los mais confortáveis ao uso.
TG:
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Alarme
NA:
TG:
TA:
SCA:
Alaúde
NA:

TG:
SCA:
Albarda
NA:
TG:
SCA:
Alçapão
NA:
TG:
SCA:

Dispositivo de segurança conectado a portas, janelas etc., para denunciar
tentativas de roubo, invasão etc.
Objetos e equipamentos de segurança
Sirene
0208 Objetos e Equipamentos de Segurança
Instrumento de cordas dedilhadas feito de madeira, com caixa de ressonância em
forma de pera e com as costas abauladas. O braço é trasteado e as cordas são
organizadas em pares (ordens de cordas). O cravelhal forma um ângulo quase reto
com o braço.
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
Sela grosseira, geralmente de estopa e cheia de palha, própria para resguardar o
lombo dos animais de carga.
Cangalha
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Armadilha para pegar passarinho que consiste numa pequena gaiola com
portinhola que desarma automaticamente quando a ave penetra em seu interior.
Armadilha de caça
1304 Petrechos de Caça
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Alcatruz
USE:
SCA:

Manilha
0102 Equipamento Hidráulico

Alcoolômetro
NA:
Areômetro para medir a quantidade ou a porcentagem de álcool absoluto contida
num líquido ou solução.
UP:
Alcoômetro
TG:
Areômetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Alcoômetro
USE: Alcoolômetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Aldraba
USE:
SCA:
Aldrava
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:
Alfanje
NA:
TG:
SCA:
Alfeça
NA:
TG:
SCA:
Alfinete
NA:
TG:
TE:
SCA:

Aldrava
0101 Elementos de Construção
Ferragem móvel, geralmente em forma de argola, mão etc., presa na parte externa
das portas e portões de acesso, e que, quando batida contra estes, serve para
chamar a atenção de quem se encontra do lado de dentro.
Aldraba
Porta
Campainha
0101 Elementos de Construção
Ferramenta utilizada na ceifa de searas, no corte de pastagem ou na preparação
de feno, que se assemelha a sabre de lâmina curta e larga, com o fio no lado
convexo da curva.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Instrumento cilíndrico de ferro ou aço com o qual se abrem os alvados (orifício
onde se fixa o cabo) das enxadas, machados e outras ferramentas.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Pequena haste de metal, fina, aguçada em uma das extremidades e arredondada e
achatada na outra, usada para prender, marcar ou segurar tecidos e peças de
vestuário.
Equipamento de atividades de transformação
Alfineteira
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Alfinete de chapéu
NA:
Alfinete longo, geralmente de metal, para adornar e prender o chapéu geralmente
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TG:
SCA:

feminino.
Adorno de cobertura de cabeça
0306 Vestuário

Alfinete de condecoração
NA:
Alfinete que integrou alguma condecoração não mais existente.
NI:
Usar apenas quando inexistir a condecoração.
TG:
Condecoração
TA:
Fita de condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Alfinete de fralda
NA:
Alfinete de segurança com que se prende a fralda de pano de bebês.
TG:
Vestuário
TA:
Fralda
SCA: 0306 Vestuário
Alfinete de gravata
NA:
Alfinete usado para prender a gravata à camisa que, quando decorado, serve
também como adorno.
TG:
Gravata
SCA: 0306 Vestuário
Alfinete de lapela
NA:
Adorno, de forma semelhante ao alfinete, que se prega na lapela de certas peças
do vestuário.
TG:
Adornos corporais
TA:
Alfinete de propaganda
SCA: 0301 Adornos Corporais
Alfinete de pálio
NA:
Alfinete (espínola), de um conjunto de três, em metal precioso e com pedraria
incrustada, usado como adorno e para fixar o pálio à casula.
TG:
Pálio
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Alfinete de propaganda
NA:
Alfinete, sobretudo de propaganda política, usado geralmente na lapela.
TG:
Material de propaganda
TA:
Alfinete de lapela
SCA: 0706 Material de Propaganda
Alfinete de saia
NA:
Alfinete usado para prender saias-envelope, na lateral.
TG:
Vestuário
TA:
Kilt
SCA: 0306 Vestuário
Alfineteira
NA:
Recipiente, almofada ou qualquer objeto onde se espetam alfinetes para que não
se percam.
TG:
Alfinete
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SCA:
Alforje
NA:
TG:
SCA:
Algema
NA:
TG:
SCA:

0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Duplo saco, fechado em ambas as extremidades e aberto no meio (por onde se
dobra), formando duas bolsas iguais, usado ao ombro, para distribuir o peso dos
dois lados, ou preso atrás da sela de um cavalo, do selim da bicicleta ou da moto.
Bolsa
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Instrumento de ferro, constituído basicamente por duas argolas interligadas, para
prender alguém pelos pulsos ou pelos tornozelos.
Instrumentos de punição
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

Alguidar ritual
NA:
Vasilha de barro ou metal, rasa, em forma de tronco ou cone invertido, muito
usada em cerimônias religiosas de origem africana.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Aliança
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:
Alicate
NA:

UP:
TG:
TE:

TA:
SCA:

Anel matrimonial. Desde a antiguidade, o anel simboliza o compromisso e a
fidelidade. Diversas crenças e tradições se referem à aliança como anel de
matrimônio.
Anel de matrimônio
Objetos rituais e cerimoniais
Insígnias
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Ferramenta própria para segurar, prender ou cortar determinados objetos, que se
compõe de duas alavancas de ferro ou de aço que giram em torno de um eixo e
cujas extremidades, lisas ou serrilhadas, podem ser chatas, recurvadas, cilíndricas
ou em ponte. Existem diversos tipos e tamanhos de alicate, cada um adaptado às
suas aplicações específicas. O conhecido por alicate universal é de uso geral para
corte, aperto ou torção de fios e arames.
Alicate universal
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Alicate de bico de papagaio
Alicate de bico fino
Alicate de bico redondo
Alicate de corte diagonal
Alicate de pressão
Alicate descascador de fios
Alicate turquesa
Torquês
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Alicate (ourivesaria)
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
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Alicate bomba d’água
USE: Alicate de bico de papagaio
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate de arame
USE: Alicate de emendar arame
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Alicate de bico de papagaio
NA:
Alicate utilizado na manutenção hidráulica para colocação, aperto e torção de
canos e tubos, colocação de porcas e torneiras. Por ser um alicate com aberturas
múltiplas dos mordentes, pode ser usado em porcas e roscas com diâmetros
grandes.
UP:
Alicate bomba d’água
TG:
Alicate
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate de bico fino
NA:
Alicate com a ponta fina para uso em manutenção elétrica em locais de difícil
acesso ou para serviços mais delicados. Serve para torção e corte de fios e cabos.
Também utilizado para trabalhos artesanais com arames e chapas finas. Estes
alicates podem ser com bico reto ou bico curvo.
UP:
Alicate meia-cana
TG:
Alicate
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate de bico redondo
NA:
Alicate de tem um perfil cônico nas mandíbulas. O motivo é que ele é perfeito para
fazer voltas e loops em arames e fios elétricos. Basta morder a ponta e enrolar o
fio em volta do alicate, na altura correspondente ao diâmetro desejado. Também é
muito usado em projetos de artesanato e joalheria, para fazer acabamentos
decorativos.
TG:
Alicate
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate de castração
NA:
Ferramenta utilizada para seccionar os canais seminais dos animais, sem a
extração dos testículos.
UP:
Castrador
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Alicate de corte diagonal
NA:
Alicate específico para corte de fios e cabos na manutenção eletro-eletrônica,
informática, predial e automotiva. Alguns profissionais o utilizam também para
desencapar fios.
TG:
Alicate
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate de cutícula
NA:
Pequeno alicate de bico fino e lâminas afiadas, geralmente de metal, usado para
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TG:
SCA:

cortar a cutícula.
Objetos de toalete
0305 Objetos de Toalete

Alicate de emendar arame
NA:
Pequena peça de metal com dois ganchos móveis nas extremidades, usada para
fixar as pontas de arames arrebentados de cercas.
UP:
Alicate de arame
TG:
Esticador de arame de cerca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Alicate de pressão
NA:
Alicate versátil para aperto de porcas e parafusos, e na fixação de produtos para
colar ou soldar. De fácil regulagem através do parafuso no cabo, exerce grande
pressão de aperto onde for utilizado.
TG:
Alicate
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate de sapateiro
NA:
Alicate com extremidades chatas, adequado para extrair e cortar tachas e
pequenos pregos, usado em oficinas de sapateiros.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Alicate de testar casco
NA:
Alicate usado pelo ferrador de equídeos.
UP:
Pinça de casco
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Alicate de travar
USE: Travadeira
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate de unha
NA:
Alicate pequeno usado para cortar as unhas, sobretudo as dos pés, semelhante ao
alicate de cutícula, porém mais robusto e de lâminas menos afiadas.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Alicate descascador de fios
NA:
Alicate apropriado para facilitar o trabalho na manutenção elétrica na colocação
de terminais, solda de fios e cabos em geral, desencapam na ponta do fio ou no
meio para emendas. Existem vários modelos.
TG:
Alicate
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate meia-cana
USE: Alicate de bico fino
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate turquesa
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NA:

TG:
SCA:

Alicate turquesa é uma das melhores ferramentas de corte. Eles são usados até em
construção civil, para cortar vergalhões e fazer amarração em concreto. Também
serve para cortar lajota e azulejo, sendo muito útil na confecção de mosaicos. Sua
lâmina é muito afiada.
Alicate
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Alicate universal
USE: Alicate
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alicate vazador
NA:
Alicate de aço, com roda giratória com 6 bicos com diâmetros diferentes de furo,
para perfurar o couro.
UP:
Perfurador de couro
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Sovela
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Alidada
USE:
SCA:
Alidade
NA:

UP:
TG:
TE:
SCA:

Alidade
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Qualquer dispositivo mecânico destinado a medir ângulos ou afastamentos
angulares mediante um alinhamento ótico. A alidade é um instrumento de visada
que permite materializar a direção na qual se observa. Visa-se a um objeto através
de duas aberturas: a primeira, junto à qual se coloca os olhos, possui um orifício
muito pequeno; a outra, um retículo (dois fios cruzados).
Alidada
Equipamentos associados à topografia e à navegação
Alidade de pínulas
Alidade telescópica
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Alidade azimutal
USE: Alidade telescópica
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Alidade de marcar
USE: Alidade telescópica
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Alidade de óculo
USE: Alidade telescópica
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Alidade de pínulas
NA:
Alidade provida de pínulas, através das quais se miram os objetos utilizados no
cálculo de ângulos.
TG:
Alidade
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
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Alidade de pínulas (astrolábio náutico)
TG:
Astrolábio náutico
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Alidade do astrolábio
USE: Dioptro
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Alidade telescópica
NA:
Alidade cuja medição de ângulos se dá por meio de uma luneta ou de um
telescópio.
UP:
Alidade azimutal
Alidade de marcar
Alidade de óculo
TG:
Alidade
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Alisador (ourivesaria)
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Aljava
USE:
SCA:

Carcás
1301 Armas e Acessórios

Almocafre
NA:
Ferramenta básica utilizada pela mineração durante o período colonial brasileiro,
juntamente com a bateia. Tem a lâmina achatada e curva, com a largura
diminuindo da base (arredondada) em direção à extremidade (pontiaguda). Este
formato peculiar permitia que o sedimento, depositado entre os blocos de pedra,
fosse mais facilmente retirado.
TG:
Equipamento de atividades extrativas
SCA: 0405 Equipamento de Atividades Extrativas
Almofaça
NA:
Ferramenta de limpeza, que consiste de várias lâminas concêntricas, de metal ou
borracha, usada para limpar o pelo das cavalgaduras da sujidade mais entranhada.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Almofada
NA:
Peça macia, mais ou menos fofa, que vem a ser um saco estofado de formato
variado usado como encosto, assento, decoração etc., e que se coloca sobre sofás,
camas, poltronas etc. Pode ainda compor equipamentos, como a almofada de bilro
e o xergão do arreio. As almofadas são geralmente forradas, costuradas e cheias
de penas, paina, algodão, flocos de cortiça ou de espuma etc.
NI:
Usar apenas quando não se tratar de parte integrante de móveis estofados.
UP:
Coxim
TG:
Acessórios de interiores
TE:
Capa de almofada
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
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Almofada de altar
NA:
Almofada utilizada para ser colocada sobre a mesa de altar e proteger a
encadernação dos livros litúrgicos, podendo ter cores distintas dependendo do
momento litúrgico.
UP:
Almofada de missal
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Almofada de bilro
NA:
Equipamento composto de almofada e peças de madeira semelhantes ao fuso,
chamadas bilros ou birros, para confecção de renda. Compõem também o
conjunto o papelão ou pique (molde) e os alfinetes ou espinhos de cacto. A
almofada, geralmente de formato arredondado, é confeccionada com tecido de
juta (estopa), recheada com palha de bananeira e servindo para apoiar o tecido ao
longo do processo de confecção da renda de bilro.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Bilro
Espinho de mandacaru
Pique (molde)
Rodilha
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Almofada de carimbo
NA:
Caixa de metal com um acolchoado interno (de feltro ou de pano) retentor de
tinta, para a tintagem dos carimbos.
TG:
Carimbo
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Almofada de faldistório
NA:
Almofada que recobre o faldistório, acompanhada, geralmente, de outra mais
estreita utilizada para se ajoelhar diante do assento, e ambas podem ter pompons
nos extremos. Adotam as cores do tempo litúrgico ou aquela que corresponda ao
personagem que ocupa a cadeira, como vermelho para cardeais e verde para
bispos residentes.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
TA:
Faldistório
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Almofada de missal
USE: Almofada de altar
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Almofada de pescoço
NA:
Utensílio de saco estofado de qualquer material macio ou elástico como espuma,
paina, algodão etc., que serve como apoio do pescoço, por exemplo, para quem
precisa fazer uma longa viagem.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
TA:
Colar cervical
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Almofada de Sexta-feira Santa
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NA:

TG:
SCA:

Almofada de cor arroxeada utilizada na liturgia da Sexta-feira Santa, na qual os
sacerdotes, que se prosternam ante ao altar, colocam o rosto. A de maior
tamanho, situada no solo sobre um tapete ou uma credência, se utiliza para
colocar a Cruz da Sexta-feira Santa, durante a cerimônia da adoração. Esta
almofada, frequentemente realçada em ouro, deve ser de veludo, de seda ou estar
recoberta de um véu de seda branca, tecido ou bordado com motivos arroxeados.
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual

Almofada funerária
NA:
Almofada com cores e motivos fúnebres, debruada e bordada em amarelo ou
ouro, na qual são apresentadas as insígnias e as condecorações do defunto
durante as exéquias. É colocada sobre o pano mortuário.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Almofariz
NA:
Tigela de paredes grossas que serve para moer pequenas quantidades de
produtos, por vezes misturando vários ingredientes. Para moer usa-se uma outra
peça chamada pistilo ou “mão do almofariz”. Os termos equivalentes em japonês
são "suribachi" e "surikogi". O almofariz é usado na cozinha, em laboratórios de
química e biologia molecular etc., e era peça essencial nas farmácias de
manipulação, e é feito de diversos materiais: madeira, barro, porcelana, pedra ou
metal. O almofariz é o equivalente, em tamanho pequeno, ao pilão. A técnica
consiste em segurar o pistilo pelo cabo e amassar, bater no corpo a ser triturado,
amassado, pilado, pulverizado, contra o almofariz.
UP:
Gral
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TE:
Pistilo
TA:
Pilão
Socador de temperos
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Almotolia
NA:
Pequeno recipiente com bico delgado e comprido que serve para lubrificar com
óleo, por meio de compressão ou dispositivo ejetor, pequenas máquinas.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alparcata
USE: Alpercata
SCA: 0306 Vestuário
Alpargata
USE: Alpercata
SCA: 0306 Vestuário
Alpercata
NA:
Sandália que se prende ao pé por tiras de couro ou de pano.
UP:
Alparcata
Alpargata
TG:
Sandália
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SCA:
Altar
NA:

TG:
TE:

TA:
SCA:

0306 Vestuário
Entre os pagãos, lugar alto ou mesa sobre pedestal, onde se celebram sacrifícios.
Entre os cristãos, construção fixa ou móvel, mais ou menos decorada, sobre a qual
se celebra a Eucaristia. Em geral, é composto por uma superfície horizontal
designada como mesa de altar. Esta possui uma cavidade ao centro para a pedra
de ara e se assenta numa base que pode assumir diversas formas. Pode ainda ser
composto de retábulo e de outros elementos e acessórios. Recebe diferentes
designações, consoante a colocação (altar-mor etc.), a função litúrgica específica
(altar do Santíssimo Sacramento etc.), ou a forma (altar-mesa, altar-túmulo).
Mobiliário de culto
Altar portátil
Base de altar
Frontal de altar
Mesa de altar
Mantel de altar
0901 Mobiliário de Culto

Altar portátil
NA:
Mesa portátil usada para a celebração da Eucaristia fora do lugar sagrado. Os
exemplares conhecidos apresentam a forma de uma arca que uma vez aberta se
transforma num altar. Em regra, estes móveis apresentam uma frente rebatível e
assentam num suporte articulado. Possui um ou mais compartimentos para
guardar os objectos necessários à celebração da missa.
TG:
Altar
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Alto-falante
NA:
Aparelho destinado a transformar um sinal elétrico de audiofrequência em onda
acústica.
TG:
Sistema de som
TE:
Fonoclama
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Alva
NA:

TG:
TE:
SCA:
Alvião
NA:
UP:

Túnica longa, branca, de linho, ampla, caindo sobre os calcanhares como a batina,
e adornada com bordados. Símbolo da castidade e pureza, é usada por sacerdotes,
diáconos e subdiáconos, principalmente na celebração da missa, ao dar a
comunhão e na exposição do Santíssimo Sacramento. Seu uso é obrigatório por
baixo da casula ou dalmática.
Vestuário litúrgico e ritual
Cíngulo de alva
Roquete
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Ferramenta de ferro constituído de um cabo de madeira, uma lâmina com feitio de
enxada, de um lado, e uma ponta semelhante à da picareta, do outro, usada para
cavar terra dura, arrancar pedras etc.
Enxadão
Marraco
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TG:
SCA:

Picareta alvião
Picareta
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Amassador de batatas
NA:
Utensílio de metal formado por um cabo que possui na sua extremidade uma peça
circular com vazados. Sua função é amassar batatas diretamente na panela onde
foram cozidas.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Ambão
NA:

TG:
TA:
SCA:

Lugar elevado dentro do presbitério, fixo, dotado de adequada disposição e
nobreza, reservado à proclamação das Sagradas Escrituras, ao canto do salmo
responsorial e ao precônio pascal. É o altar da Palavra de Deus, não um simples
atril do qual se dirigem os sermões. Dali se pode fazer a homilia (embora o lugar
mais apropriado seja a sede) e propor as intenções da oração dos fiéis. Não deve
ser utilizado para dirigir cantos, fazer indicações ou anúncios ou guiar a reza de
devoções populares.
Mobiliário de culto
Púlpito
0901 Mobiliário de Culto

Ambrótipo
NA:
Negativo fotográfico sobre vidro com colódio, que surge em 1852.
TG:
Fotografia
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Âmbula
NA:

TG:
TE:
TA:

SCA:

No culto católico, recipiente sagrado, normalmente de metal precioso, em forma
de cálice com tampa e com o interior dourado. Difere do cálice justamente pelo
fato de ter tampa decorada com uma cruz ou outro símbolo religioso (esfera
celeste, pelicano etc.). Sua função é conservar e distribuir as hóstias consagradas
aos fiéis. Após a consagração, a âmbula armazena as reservas eucarísticas, isto é,
as hóstias consagradas, no sacrário, coberta por um véu, chamado véu de âmbula.
Em outras épocas a âmbula também foi chamada de cibório e píxide.
Objetos rituais e cerimoniais
Âmbula dos enfermos
Cálice litúrgico
Crismeira
Hostiário
Pátena
Véu de âmbula
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Âmbula dos enfermos
NA:
Vaso sagrado de pequenas dimensões que serve para levar o viático (sacramento
da Eucaristia que se administra aos enfermos que estão em perigo de morte).
Geralmente adota a forma de uma âmbula de tamanho menor e com pé mais ou
menos largo. Seu interior deve ser dourado e a tampa coroada com uma cruz. Às
vezes o pé é desmontável com o objetivo de servir como ampola para o crisma.
TG:
Âmbula
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SCA:
Amicto
USE:
SCA:
Amito
NA:

UP:
TG:
SCA:

0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Amito
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Tecido sagrado de cânhamo ou linho branco, de forma retangular, usado sob a
alva ou, por vezes, sob a sobrepeliz ou o roquete. Servindo inicialmente para
proteger o pescoço destes paramentos e do frio, o amito é posto sobre a nuca,
enrolado sobre o colarinho das vestes inferiores, geralmente a batina, passa sob as
espáduas e é atado no peito com longas fitas ou cordões que passam por presilhas
postas nos cantos de um dos lados.
Amicto
Vestuário litúrgico e ritual
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Amoladeira
USE: Pedra de afiar lâminas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Amolador de facas
USE: Pedra de afiar lâminas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Amostra
NA:
TG:
TE:
SCA:

Amostra de natureza animal, vegetal ou mineral, em estado bruto ou processada,
desde que não constitua um objeto propriamente dito.
Amostras e fragmentos
Amostra animal
Amostra mineral
Amostra vegetal
16 AMOSTRAS E FRAGMENTOS

Amostra animal
TG:
Amostra
SCA: 16 AMOSTRAS E FRAGMENTOS
Amostra de tecido
NA:
Pequena porção de algum tecido dada para ver, provar ou analisar, a fim de que a
qualidade do todo possa ser avaliada ou julgada.
TG:
Mostruário de tecidos
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Amostra mineral
TG:
Amostra
SCA: 16 AMOSTRAS E FRAGMENTOS
Amostra vegetal
TG:
Amostra
SCA: 16 AMOSTRAS E FRAGMENTOS
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Amostras e fragmentos
NA:
Amostras de natureza animal, vegetal ou mineral, em estado bruto ou
processadas, desde que não constituam um objeto propriamente dito. E
fragmentos ou amostras de rendas, tecidos, ferro, couro, cabelos etc., quando
não tiverem feito parte de um objeto ou quando este não pôde ser identificado.
NE:
Inclui acessórios de artefatos que não puderam ser determinados como por
exemplo uma argola.
NI:
Mostruários para fins comerciais pertencem à categoria Equipamento de
Atividades Produtivas.
TE:
Amostra
Argola
Fóssil
Fragmento
Amperímetro
NA:
Aparelho especial, graduado em amperes, destinado a medir a intensidade de uma
corrente elétrica.
UP:
Amperômetro
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Amperômetro
USE: Amperímetro
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Amplificador de som
NA:
Aparelho eletrônico que reproduz, amplificando, sinais de áudio.
TG:
Sistema de som
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Ampola de injeção
NA:
Pequeno frasco de vidro, plástico ou metal, hermeticamente fechado, que possui
em uma de suas extremidades uma ponta ou bico. Contém droga em dose única a
ser injetada.
TG:
Seringa
TE:
Serra de ampola de injeção
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Ampola dos Santos Óleos
USE: Crismeira
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Ampulheta
NA:
Artefato de medir o tempo, constituído por um recipiente originalmente de vidro
dividido em dois compartimentos simétricos, geralmente cônicos, que se
comunicam pelo vértice, através do qual cai, aos poucos, certa quantidade de
areia muito fina (ou água ou mercúrio), e cujo esvaziamento total da parte
superior equivale a um período de tempo predeterminado.
TG:
Equipamentos de medição
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Amuleto
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NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:
Anágua
NA:
TG:
SCA:

Objeto, geralmente pequeno, ao qual se atribui a virtude de afastar o mal ou
propiciar o bem, utilizado ao longo das épocas, culturas e lugares. É um objeto de
proteção contra todo o mal, indiscriminadamente, que alguém guarda consigo e a
que se atribui virtudes sobrenaturais de defesa contra desgraça, doença, feitiço,
malefício etc. Pode ser em fórmula escrita, desenho, objeto ou parte de animais e
plantas.
Objetos rituais e cerimoniais
Figa
Muiraquitã
Patuá
Ágnus-dei
Balangandã
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Peça íntima do vestuário feminino, semelhante a uma saia, de tecido bem fino e
transparente, usada sob a saia ou o vestido, e mais curta que estes.
Roupa íntima
0306 Vestuário

Anatomia
NA:
Constitui-se em um dos conhecimentos básicos na formação de um artista
figurativo, ao lado do estudo das técnicas e da composição. O desenho anatômico
foca na constituição da forma externa (membros, tronco, cabeça), movimentos e
musculatura/ossatura da estrutura corpórea, animal ou humana, seguindo regras
específicas de proporcionalidade.
UP:
Desenho anatômico
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TE:
Esfolado
TA:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Ancinho
NA:
UP:
TG:
SCA:

Ferramenta agrícola de cabo longo, dotada de travessa denteada, de madeira ou
de ferro, usada para arrastar e juntar lixo, palha, folhas secas etc. Utilizada
também em hortas e jardins para preparar a terra para o plantio.
Engaço
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Ancinho (jardinagem)
NA:
Pequena ferramenta, semelhante ao ancinho, usada no preparo e plantio de vasos
de plantas e jardineiras.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Âncora
NA:

TG:

Peça geralmente de ferro ou aço, de formas variadas, cuja extremidade tem
formato recurvado como uma garra ou gancho, e que fica presa a uma
embarcação por um cabo ou corrente. Ao ser lançada ao mar ou num rio, serve
para manter o barco temporariamente parado na posição desejada.
Veículos marítimos e acessórios
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SCA:
Andador
NA:
TG:
SCA:
Andor
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Aparelho usado como apoio para ajudar adultos com dificuldades locomotoras. De
vários formatos e graus de sofisticação, pode ou não ter rodinhas e/ou assento.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Plataforma de madeira, habitualmente decorada, munida de quatro varas ou
braços para transporte, numa procissão, de uma imagem devocional, grupo
escultórico etc.
Charola
Mobiliário de culto
Pontalete
0901 Mobiliário de Culto

Andor funerário
NA:
Estrutura para transportar o caixão. Geralmente em madeira, é composto por uma
placa retangular de bordos levantados com quatro varais. Pode ter pés para ser
colocado no chão durante as exéquias. Quando a estrutura não possui varais diz-se
Essa.
UP:
Essa
Porta-caixão
TG:
Mobiliário de culto
TA:
Caixão
Catafalco
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Anel
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Adorno em forma circular, usado em um ou mais dedos das mãos
(predominantemente no dedo anelar) e, em algumas culturas, como a indiana, nos
dedos dos pés, como joia (de materiais como ouro, prata etc., podendo ser
guarnecido ou não de pedras preciosas como diamante, rubi etc.) ou bijuteria (de
plástico, madeira, resina etc.), que se usa como ornato ou rituais simbólicos como
noivado, casamento, formatura etc.
Adornos corporais
Anel-relógio
Anel sigilar
Anel de grau
0301 Adornos Corporais

Anel-relógio
NA:
Anel no qual é inserido um pequeno relógio, geralmente em formato circular.
TG:
Anel
Relógio de uso pessoal
SCA: 0301 Adornos Corporais
Anel-sinete
USE: Anel sigilar
SCA: 0301 Adornos Corporais
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Anel de doutor
USE: Anel de grau
SCA: 1001 Insígnias
Anel de grau
NA:
Anel símbolo do título que se obtém ao completar o primeiro grau de formatura
em qualquer curso universitário, de uso comum entre advogados, engenheiros etc.
UP:
Anel de doutor
TG:
Insígnias
TA:
Anel
SCA: 1001 Insígnias
Anel de matrimônio
USE: Aliança
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Anel episcopal
NA:
Anel de ouro com pedra preciosa, geralmente uma ametista ou um rubi, que
portam os bispos como insígnia de sua dignidade. Não devem ter gravada
nenhuma figura. De grandes dimensões, deve ser usado sobre as luvas pontificais.
TG:
Anel pastoral
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Anel pastoral
NA:
Anel, geralmente em metais preciosos, que os altos dignatários eclesiásticos usam
como insígnia de sua dignidade.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TE:
Anel episcopal
TA:
Insígnias
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Anel sigilar
NA:
Anel no qual é incrustado um sinete.
UP:
Anel-sinete
TG:
Anel
Sinete
SCA: 0301 Adornos Corporais
0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Aneleira
NA:
TG:
TA:
SCA:

Conjunto de aros de metal com variados diâmetros, unidos por um aro maior,
usado para medir os dedos para fabricação de anéis.
Equipamento de atividades de transformação
Medidor de anel
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Anemógrafo
NA:
Instrumento de meteorologia que registra continuamente a direção (em graus) e a
velocidade (em m/s) do vento, a distância total (em km) percorrida pelo vento com
relação ao instrumento e às rajadas (em m/s).
UP:
Anemômetro registrador
Anemometrógrafo
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TG:
SCA:

Anemômetro
0505 Equipamento Associado à Meteorologia

Anemômetro
NA:
Aparelho que mede a velocidade dos ventos e, em alguns tipos, também a sua
direção.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
TE:
Anemógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Anemômetro registrador
USE: Anemógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Anemometrógrafo
USE: Anemógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Anemoscópio
NA:
Instrumento meteorológico que indica a direção do vento.
UP:
Cata-vento
TG:
Equipamento associado à meteorologia
TA:
Grimpa
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Anjinhos
NA:
TG:
SCA:
Anjo
USE:
SCA:

Instrumento de suplício constituído por um anel de ferro com que se prendem os
dois dedos polegares dos criminosos presos, mais usado no plural.
Instrumentos de punição
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Figura de anjo
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Anquinha
NA:
Armação de arame ou almofadas, usada pelas mulheres até meados do século XIX
para realçar os quadris e dar mais roda às saias na parte traseira.
TG:
Roupa íntima
SCA: 0306 Vestuário
Antena
NA:
TG:
SCA:

Dispositivo interno ou externo de um aparelho receptor e/ou transmissor de
ondas eletromagnéticas, que capta e/ou emite as ondas: antena de rádio, de
televisão, de radar etc.
Equipamento de telecomunicação
0704 Equipamento de Telecomunicação

Antifonário
NA:
Livro de coro que contém as antífonas, notadas em caracteres de cantochão, para
uso do cantor ou do coro nas igrejas.
TG:
Objetos associados à música
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SCA:

0604 Objetos Associados à Música

Antigo Testamento
NA:
Conjunto composto por quarenta e cinco livros canônicos da Bíblia, escritos antes
do nascimento de Jesus de Nazaré, abarcando tanto o Pentateuco como livros
históricos, proféticos e relativos à sabedoria.
TG:
Bíblia
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Antipêndio
NA:
No cristianismo, frontal de altar quando a sua estrutura é inteiramente em tecido
ou em materiais macios (couro, papel, pintura sobre tela etc.). Sua estrutura é
retangular e, no caso das pinturas, devem representar temas como a Virgem ou as
vidas dos santos.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
TA:
Frontal de altar
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Antolho
NA:
TG:
SCA:
Anzol
NA:
TG:
TA:
SCA:

Peça de arreio, de couro ou de outro material opaco, que se coloca na cabeça do
animal de montaria ou de tração, ao lado dos olhos, para limitar sua visão e forçálo a olhar apenas para frente, evitando que se distraia, se assuste e saia do rumo.
Arreio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Implemento de pesca que se constitui em um pequeno gancho terminado em
farpa, que se coloca, normalmente, no fim ou ao longo da linha de pesca, e no qual
se prende a isca para atrair o peixe e fisgá-lo.
Armadilha de pesca
Canecão (pesca)
Caniço
Espinhel
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Anzol de laço
NA:
Armadilha de pesca que consiste em uma vara de bambu com linha de anzol que,
fincada no fundo do rio, é curvada até que o anzol com a isca fique preso a uma
forquilha submersa. Mordida a isca, o mecanismo dispara, e o peixe é içado para
fora d'água.
TG:
Armadilha de pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Apagador (quadro-negro)
NA:
Utensílio constituído de um pedaço de feltro, esponja etc., colado a um pequeno
suporte e que serve para apagar o que se escreveu em quadro-negro ou similar.
NI:
Usar também para os quadros-brancos
TG:
Quadro-negro
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Apanhador de cereais
USE: Concha de cereais
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SCA:

0402 Equipamento de Atividades Comerciais

Aparador
NA:
Termo que designa o mesmo móvel que o seu correspondente buffet/dressoir
francês. Esta denominação aplicava-se a duas funções: arrumação e exposição. No
início, colocava-se este móvel tanto na sala como no quarto, podendo conter
copos, pratos e alimentos. Sobre o tampo, que por vezes apresentava um respaldo
com prateleiras que no sentido ascendente se iam tornando cada vez menos
profundas, colocavam-se e exibiam-se as peças da baixela de aparato, geralmente
ligadas ao serviço da mesa. O número de prateleiras variava consoante a
hierarquia do seu proprietário. Este termo designa atualmente um móvel de apoio
ao serviço de mesa, podendo apresentar sob o tampo, prateleiras abertas ou
fechadas com portas.
UP:
Armário-aparador
Bufê
Bufete
Étagère
TG:
Mobiliário
TA:
Armário-baixo
SCA: 0202 Mobiliário
Aparador de migalhas
USE: Escova de mesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Aparelho de barbear
NA:
Aparelho manual composto de uma ou mais lâminas, que serve para aparar ou
raspar a barba e outros pelos do corpo.
TG:
Objetos de toalete
TE:
Barbeador
Lâmina de barbear
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Aparelho de calefação
USE: Aquecedor
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Aparelho de depilar
NA:
Aparelho usado para extrair os pelos do corpo.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Aparelho de massagem
NA:
Aparelho manual ou elétrico, de diversos modelos, muitos inclusive de madeira,
usado para a compressão metódica do corpo ou de partes do corpo, para cumprir
finalidades terapêuticas e/ou estéticas.
UP:
Massageador
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Aparelho de pressão
USE: Esfigmômetro
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SCA:

0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia

Aparelho de som
USE: Sistema de som
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Aparelho de som integrado
NA:
Equipamento de reprodução sonora formado por um ou mais dispositivos de
entrada de som ( toca discos, rádio, toca-fitas, cd-player etc.) e um amplificador
combinados em um só aparelho.
UP:
Três em um
TG:
Sistema de som
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Aparelho de surdez
NA:
Aparelho que, inserido no pavilhão auditivo das pessoas com dificuldade de
escutar, tem a função de melhorar a audição. São de variados tipos e, com o
avanço tecnológico, cada vez melhores e mais discretos.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Aparelho de telégrafo
USE: Telégrafo
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Aparelho de teste de bateria
USE: Teste de bateria
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Aparelho hidrossanitário
NA:
Aparelho existente, em geral, dentro de edifícios, conectado de forma mais ou
menos permanente ao sistema de água e esgoto. Serve como receptáculo de
refugos, como os espaços para conter ou distribuir água para as necessidades
sanitárias, ou como meio de distribuir água para se beber.
NE:
Inclui elementos que aquecem a água; que facilitam ou regulam o movimento da
água e do esgoto dentro das estruturas; ou que transportam água não desejada de
um local para outro por meio mecânico ou gravitacional.
TG:
Equipamento hidráulico
TE:
Banheira
Bidê
Pia de banheiro
Pia de cozinha
Tanque de roupa
Vaso sanitário
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Apito
NA:
TG:
TE:
SCA:

Pequeno instrumento de metal, plástico ou outro material, do qual se obtém um
som agudo por meio de sopro.
Equipamento de comunicação sonora
Apito naval
0702 Equipamento de Comunicação Sonora
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Apito de contramestre naval
USE: Apito naval
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Apito de marinheiro
USE: Apito naval
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Apito naval
NA:
Apito usado pela Marinha que tem uma forma específica que permite modular um
pouco o som.
UP:
Apito de contramestre naval
Apito de marinheiro
TG:
Apito
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Aplanadora
USE: Niveladora
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Aplicador de botão de pressão
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Aplique
NA:
TG:
SCA:

Peça que se aplica de modo permanente à parede e que serve como ornamento.
Acessórios de interiores
0201 Acessórios de Interiores

Aplique (cabelo)
NA:
Pequena porção de fios de cabelo postiço, de fibra natural ou sintética, que imita
uma mecha, franja, rabo de cavalo etc., aplicada sobre a cabeça ou sobre os
próprios cabelos de uma pessoa, geralmente do sexo feminino, para fins estéticos,
de embelezamento etc.
TG:
Peruca
SCA: 0301 Adornos Corporais
Aplique (luz)
NA:
Luminária fixada à parede, mais ou menos a dois metros do chão, e que se
adaptou à iluminação de cada época (vela, gás e eletricidade).
UP:
Arandela (luz)
TG:
Luminária de parede
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Apólice da dívida pública
NA:
Apólice emitida no início do século XX, pelos governos, para quitação de débitos
fiscais. No Brasil, entre 1902 e 1942, o governo emitiu essas apólices no valor de
um conto de réis (Rs1.000$000) com o intuito de angariar recursos para
investimentos em infraestrutura.
TG:
Documentos públicos de captação de recursos
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
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Apólice de seguro
NA:
Comprovante de um contrato de seguro e de suas condições. Emitida por uma
companhia de seguros, na apólice estão discriminadas o bem ou a pessoa
segurados, as coberturas e garantias contratadas, o valor do prêmio, o prazo do
contrato etc.
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Apontador (quadro-negro)
USE: Indicador (quadro-negro)
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Apontador de lápis
NA:
Instrumento de metal ou plástico, usado para apontar lápis.
TG:
Lápis
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Aquário
NA:
TG:
SCA:

Reservatório artificial de água, geralmente de vidro e de pequeno porte, destinado
à criação de animais aquáticos, especialmente peixes ornamentais.
Utensílios e equipamentos de animais domésticos
0209 Utensílios e Equipamentos de Animais Domésticos

Aquecedor
NA:
Aparelho que se destina a aquecer espaços individuais por meio de inúmeras
substâncias (álcool, carvão, óleo, gás, querosene, madeira etc.) ou da eletricidade.
NI:
Acrescentar ao termo se se trata de aquecedor elétrico ou a gás, querosene etc.
UP:
Aparelho de calefação
TG:
Objetos e equipamentos de controle de temperatura
TE:
Aquecedor de cama
Braseiro
Estufa
Lareira
Pá (aquecedor)
Porta-lenha
TA:
Atiçador
Fole
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Aquecedor de água
NA:
Equipamento usado para aquecer água em diversos compartimentos de um
edifício como banheiro, cozinha etc.
TG:
Equipamento hidráulico
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Aquecedor de cama
NA:
Recipiente, geralmente de metal, com cabo de madeira, em cujo interior se
colocam brasas para passá-lo entre os lençóis.
TG:
Aquecedor
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
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Ar-condicionado
NA:
Equipamento destinado a climatizar o ar em um recinto fechado, mantendo sua
temperatura e umidade controladas.
NI:
No caso de ar-condicionados de ampla escala, use "ar-condicionado central", que
deverá ficar na categoria "Estruturas edificadas e elementos de construção"
UP:
Refrigerador de ar
TG:
Objetos e equipamentos de controle de temperatura
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Aracapá
NA:
TG:
SCA:
Arado
NA:
TG:
TE:
SCA:

Componente de lamparina que consiste em cabo de forma alongada e prancha de
madeira com orifício numa das extremidades onde são encaixados o cabo e a
lamparina. Artefato muito usado em casas de farinha do Pará.
Lamparina
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Equipamento agrícola de tração humana ou animal, ou motorizado, utilizado para
lavrar a terra, preparando-a para o plantio.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
Arado de tração animal
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Arado de tração animal
NA:
Arado movido à tração animal.
TG:
Arado
TA:
Canga
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Arandela
NA:
UP:
TG:
SCA:

Pequena peça circular de vidro ou de metal, furada no centro, que se adapta à
boca do castiçal para aparar os pingos da cera derretida da vela.
Bobeche
Castiçal
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Arandela (luz)
USE: Aplique (luz)
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Arapuca
NA:
TG:
SCA:
Arara
NA:
TG:
SCA:

Armadilha para caçar pequenos pássaros que geralmente consiste em uma
pirâmide feita com pauzinhos ou talas de bambu.
Armadilha de caça
1304 Petrechos de Caça
Estrutura feita de madeira ou metal, geralmente constituída de dois pés laterais
ligados no alto por um tubo arredondado, onde se colocam os cabides com os
figurinos do espetáculo. Costuma ficar nos camarins ou nas coxias de palco.
Figurino de espetáculo
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
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Arca
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Móvel de conter, geralmente de forma retangular, composto por receptáculo
fechado por tampa plana. Empregada para o fim específico de guardar roupa,
alfaias e demais pertences de uma família, podendo também servir como arquivo
de valores e papéis, a arca é o móvel primordial português.
Mobiliário
Arqueta
Arquibanco
0202 Mobiliário

Arca-banco
USE: Arquibanco
SCA: 0202 Mobiliário
Arca pequena
USE: Arqueta
SCA: 0202 Mobiliário
Arcabuz
NA:
TG:
SCA:
Arcaz
NA:

UP:
TG:
SCA:
Archa
NA:
TG:
SCA:
Archote
USE:
SCA:
Arco
NA:
TG:
TE:
SCA:

Arma de fogo portátil, longa, usando mecanismo de disparo de mecha, criada no
século XV e usada até o XVIII, quando foi suplantada pela espingarda.
Arma de fogo
1301 Armas e Acessórios
Móvel de sacristia destinado a guardar paramentos e alfaias litúrgicos, designado
na documentação antiga como arcaz, armário ou caixão. Tem a forma de uma
grande arca com gavetões e, em alguns casos, armários nos cantos e/ou no centro.
Em regra, possui um espaldar de madeira, por vezes com painéis pintados,
espelhos ou um pequeno nicho central incorporados.
Cômoda de sacristia
Mobiliário de culto
0901 Mobiliário de Culto
Espécie de alabarda com duas lâminas (sem o gancho) e uma ponta, usada pelos
archeiros.
Alabarda
1301 Armas e Acessórios
Facho
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Arma de arremesso constituída de haste flexível cujas extremidades são ligadas
por um cordel. Este, quando retesado, transmite energia para arremessar uma
flecha.
Arma de arremesso
Flecha
1301 Armas e Acessórios
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Arco (construção)
NA:
Peça curva que serve para suportar o peso da parede sobre o vão de portas,
janelas ou outras aberturas, transferindo-o para um outro suporte (pilar, coluna),
geralmente feita de tijolo ou pedra.
TG:
Elementos de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Arco (fiação)
NA:
Ferramenta utilizada para preparar o algodão antes da fiação. É formada por um
cordão preso a uma haste de madeira curvada. O arco é utilizado para cardar ou
desenredar o algodão: desliza-se o cordão em um fardo, enquanto a mão livre
retira as fibras que se desprendem devido ao movimento contínuo do arco.
UP:
Arco do Indostão
Bodoque (fiação)
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Flecha (fiação)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Arco (música)
NA:
Vara firme e flexível de madeira ou tubo feito de bambu, onde é esticado um feixe
de crina de animal. Em alguns tipos de cordofones, o executante passa o arco
sobre as cordas, colocando-as em vibração e produzindo os sons.
TG:
Elemento de instrumento musical
TA:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Arco de cabelo
NE:
Prendedor de cabelo em forma circular, de diversos tipos de materiais,
ornamentado ou não, que se usa encaixado verticalmente na cabeça e ajustado
nas orelhas.
TG:
Prendedor de cabelo
SCA: 0301 Adornos Corporais
Arco de pua
NA:
Ferramenta de acionamento manual, na qual é possível acoplar ferros de pua
(brocas), verrumas para arco de pua, chaves de fenda para arco de pua e outros
acessórios que possuam haste compatível com o encaixe das garras do mandril do
arco. Existem os modelos: arco de pua com catraca e sem catraca. Trata-se de
antiga ferramenta manual, utilizada para fazer furos em madeira. É a antecessora
das atuais furadeiras elétricas.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Furadeira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Arco de serra
NA:
Ferramenta com mais de uma dimensão, composta de um arco de metal onde se
encaixa uma lâmina de aço ou aço carbono, dentada e temperada, usada para
serrar metal, tubos de plástico etc. A dimensão do arco de serra é regulada pelo
tamanho da lâmina.
UP:
Arco de serra de rodear
Arco de serra tico-tico
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TG:
TE:
SCA:

Serrote
Lâmina de arco de serra
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Arco de serra de rodear
USE: Arco de serra
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Arco de serra tico-tico
USE: Arco de serra
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Arco do Indostão
USE: Arco (fiação)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Areeiro
NA:
TG:
SCA:

Pequeno recipiente com tampa furada com o qual se derramava areia fina sobre a
escrita, a fim de secar a tinta.
Tinta de escrever
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Areômetro
NA:
Instrumento usado para determinar a densidade dos líquidos ou, ainda, o grau de
concentração de uma dissolução ou de uma mistura.
TG:
Densímetro
TE:
Alcoolômetro
Salmômetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Argola
NA:
NI:
TG:
TA:
SCA:

Objeto de forma circular e vazio no meio, geralmente metálico, com que se prende
ou puxa algo.
Usar apenas quando a sua função não for identificada.
Amostras e fragmentos
Elo de corrente
Golilha
16 AMOSTRAS E FRAGMENTOS

Argola de guardanapo
NA:
Utensílio de prata, madeira, marfim etc., vazado e em forma cilíndrica, oval ou
prismática, usado nas refeições familiares como porta-guardanapo individual de
guardanapos de tecido.
TG:
Guardanapo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Arma automática
USE: Metralhadora
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Arma branca
NA:
Arma feita de metal e que causa danos pela ação de um gume ou ponta, sendo
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NE:
TG:
TE:

SCA:

que a força motriz é somente humana. Contrapõe-se à arma de fogo, que
arremessa o projétil por meios artificiais, usualmente químicos.
Inclui as baionetas.
Armas e acessórios
Acha
Alabarda
Arpão
Baioneta
Chuço (arma)
Espada
Estilete
Faca (arma)
Lança
Machadinha de abordagem
Machado de sapador
Partasana
Pique
Punhal
Sabre
Tridente (arma)
1301 Armas e Acessórios

Arma de arremesso
NA:
Arma que não sendo de fogo, arremessa projéteis à distância usando apenas a
força humana.
UP:
Arma de sopro
TG:
Armas e acessórios
TE:
Arco
Besta
Bodoque
Dardo
Estilingue
Funda
Lança (caça)
Zarabatana
TA:
Lança
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Arma de choque
NA:
Arma que se utiliza para golpear, provocando danos pela pancada direta sobre o
alvo.
TG:
Armas e acessórios
TE:
Borduna
Cassetete
Fuzil de treinamento
Martelo de guerra
Soco-inglês
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Arma de defesa
USE: Equipamento de defesa
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
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Arma de fogo
NA:
Arma que funciona mediante a deflagração de uma carga propelente, explosiva ou
não, pela qual é lançado no ar um projétil.
TG:
Armas e acessórios
TE:
Arcabuz
Bacamarte
Carabina
Clavina
Espingarda
Fuzil
Lança-rojão
Metralhadora
Mosquetão
Mosquete
Peça de artilharia
Pistola
Revólver
TA:
Coldre (sela)
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Arma de sopro
USE: Arma de arremesso
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Arma defensiva
USE: Equipamento de defesa
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Armadilha de caça
NA:
Implemento de caça usado na captura de animais.
TG:
Petrechos de caça
TE:
Alçapão
Arapuca
Ratoeira
Vara de visgo
SCA: 1304 Petrechos de Caça
Armadilha de pesca
NA:
Implemento de pesca, engenhoso, utilizado na captura de peixes.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TE:
Anzol
Anzol de laço
Caniço
Coador (armadilha de pesca)
Covo
Curral de peixe
Espinhel
Jereré
Nassa
Puçá
Rede de pesca
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TA:

SCA:

Socó
Arpão
Balaio
Canecão (pesca)
Cofo
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Armador de rede
NA:
Utensílio em forma de gancho, geralmente de ferro, em que se prende o punho da
rede de dormir.
TG:
Mobiliário
TA:
Rede de dormir
SCA: 0202 Mobiliário
Armadura
NA:
Conjunto de peças de metal, couro, osso, madeira etc. que protegia o corpo dos
antigos guerreiros, especialmente o vestuário de defesa constituído de elmo,
couraça, cota de malha etc., bem como o conjunto de estruturas anatômicas
utilizadas pelos animais para o mesmo fim.
NI:
Usar o termo apenas quando se tratar do conjunto. Caso contrário, indexar pelo(s)
termo(s) específico(s). Ex.: Cota de malha.
TG:
Equipamento de defesa
TE:
Barda
Capacete de armadura
Cota de malha
Couraça
Escarcela
Gorjal
Grevas
Manopla
Rebraço
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Armário
NA:

NE:
TG:
TE:

SCA:

Móvel de guarda, desenvolvendo-se geralmente em altura, constituído por um ou
mais corpos fechados, acessíveis por portas, painéis deslizantes ou extensíveis. É
por vezes rematado superiormente por cimalha e frontão. Pode ainda apresentar
gavetas de acesso exterior, colocadas a dividir o corpo superior do inferior, ou só
na parte inferior (guarda ternos/biblioteca). O seu interior é composto por
cabideiros, prateleiras e/ou gavetas. Assenta em pés fixos, soltos ou em rodapé.
Mediante a sua localização e o uso a que se destina ou destinava, este móvel
recebe uma designação complementar.
Mobiliário
Armário-baixo
Armário-biblioteca
Armário-vitrine
Armário de canto
Guarda-comida
Guarda-louça
Guarda-roupa
0202 Mobiliário
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Armário-aparador
USE: Aparador
SCA: 0202 Mobiliário
Armário-baixo
NA:
Armário com 1m a 1.20m de altura.
TG:
Armário
TA:
Aparador
SCA: 0202 Mobiliário
Armário-biblioteca
NA:
Armário de modo geral com portas total ou parcialmenteenvidraçadas, tendo no
seu interior réguas dentadas que possibilitam alterar a altura das prateleiras, onde
se colocam os livros.
UP:
Armário de livros
TG:
Armário
TA:
Estante-biblioteca
SCA: 0202 Mobiliário
Armário-louceiro
USE: Guarda-louça
SCA: 0202 Mobiliário
Armário-roupeiro
USE: Guarda-roupa
SCA: 0202 Mobiliário
Armário-vitrine
NA:
Armário cujas portas, e por vezes as ilhargas, são envidraçadas, deixando ver o seu
conteúdo.
UP:
Vitrine-armário
TG:
Armário
Vitrine
TE:
Cristaleira
TA:
Maquineta
SCA: 0202 Mobiliário
Armário de canto
NA:
Armário com forma triangular, executado para preencher um canto de um espaço
habitacional.
UP:
Cantoneira (móvel)
TG:
Armário
SCA: 0202 Mobiliário
Armário de livros
USE: Armário-biblioteca
SCA: 0202 Mobiliário
Armário de roupa
USE: Guarda-roupa
SCA: 0202 Mobiliário
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Armário de sacristia
NA:
Armário localizado na sacristia para guardar as alfaias litúrgicas, missais, livros da
igreja etc. Designado por “goardaroupa” na documentação dos séculos XVII e XVIII,
era habitualmente embutido na parede; muitos exemplares reúnem diferentes
compartimentos: armários, gavetões, contadores e papeleiras.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Armário dos Santos Óleos
NA:
No culto católico, pequeno móvel com portas, normalmente de madeira e alojado
em um nicho, cuja função é a de conservar os Santos Óleos usados na
administração dos sacramentos: Batismo, Confirmação, Extrema-unção e
Ordenação. Situa-se perto do altar-mor ou na sacristia. Às vezes sua porta, que
deve permanecer fechada com chave, apresenta a inscrição "Olea Sancta".
TG:
Mobiliário de culto
TA:
Crismeira
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Armas (brasão)
USE: Brasão
SCA: 1001 Insígnias
Armas e acessórios
NA:
Conjunto de armas usadas em lutas, batalhas, guerras e na caça, bem como os
seus componentes e os utensílios usados na sua conservação, manutenção e
funcionamento. Entende-se, por extensão, qualquer coisa que sirva para um
desses fins. As armas têm uma atribuição difícil devido às suas múltiplas funções.
Dependerá do material ou da ornamentação com que estejam enriquecidas para
se determinar seu caráter mais ou menos funcional como arma, como objeto ritual
ou elemento de prestígio.
NE:
Inclui os acessórios de armas e as armas de treinamento e instrução.Exclui
munição e seus acessórios.
TG:
Equipamentos de caça e de guerra
TE:
Agulheta
Arma branca
Arma de arremesso
Arma de choque
Arma de fogo
Arrocho de flecha
Bainha
Bota-fogo
Calculador de tiro
Carcás
Chave de fenda (arma)
Cobre-mira
Coldre
Cordel de limpeza (arma)
Cucharra
Diamante (arma)
Escova de limpeza (arma)
Estojo de arma
Estojo de limpeza (arma)
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SCA:

Fiador (arma)
Guarda-fecho
Lanada
Lança-granada
Luneta de mira
Pente de munição
Pincel de curare
Porta-pano
Quadrante de artilheiro
Régua de tiro
Reparo
Saca-balas
Saca-trapo
Soquete de artilharia
Talabarte
Tarugo (arma)
Vareta de arma
13 EQUIPAMENTOS DE CAÇA E DE GUERRA

Aromatizador
NA:
Recipiente em que se coloca aromatizantes para perfumar o ambiente
UP:
Perfumador de ambiente
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Arpão
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Arqueta
NA:

UP:
TG:
SCA:

Arma branca que é arremessada à distância, formada por um ferro em feitio de
seta que se fixa a um cabo, usado para fisgar grandes peixes, cetáceos e na caça às
baleias.
Arma branca
Fisga
Armadilha de pesca
1301 Armas e Acessórios
Arca pequena, com menos de 1m de comprimento, que apresenta, de modo geral,
argola de transporte situada no centro da tampa. O termo arqueta não foi
empregado em documentos brasileiros, onde esta peça era conhecida como arca
pequena.
Arca pequena
Arca
0202 Mobiliário

Arqueta de esmolas
USE: Caixa de esmolas
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Arqueta eucarística
USE: Urna do Santíssimo Sacramento
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Arquibanco
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NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Móvel de assento coletivo, de maior dimensão que um banco comum, com braços
e espaldar, assentes sobre uma arca. O mesmo que escano (móvel combinado).
Utilizado em sacristia, pátio, alpendre, patamar etc.
Arca-banco
Escano
Mobiliário
Arca
Banco corrido
0202 Mobiliário

Arquivo (mobiliário)
NA:
Móvel de escritório, geralmente de metal e com gavetas, para guardar
documentos.
TG:
Mobiliário
TA:
Fichário
SCA: 0202 Mobiliário
Arraia
USE:
SCA:

Pipa (objeto lúdico)
0804 Equipamento Lúdico

Arranca-pregos
NA:
Ferramenta formada por uma barra de ferro comprida, em forma de alavanca,
com um par de dentes na extremidade, embutida em um cabo geralmente feito de
madeira, usada para retirar pregos de superfícies diversas.
UP:
Tira-prego
TG:
Prego
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Arrancador de inço
NA:
Pequena ferramenta formada por cabo de madeira e ponta de metal em forma de
um pequeno "v", utilizada para arrancar, desde a raiz, ervas daninhas do solo.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Arranjo floral
NA:
Flores artificiais dispostas ou colocadas em um arranjo com propósito estético
através da harmonia dos elementos.
TG:
Acessórios de interiores
TE:
Coroa de flores (decoração)
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Arreio
NA:

TG:
TE:

Conjunto de peças - antolho, baixeiro, bridão, cabeçada, cabresto, estribo,
embocadura, pelego, rédea, sela etc. - , geralmente feitas de couro, presas por
fivelas e grampos de metal, com que se aparelham animais para que possam
transportar pessoas ou cargas.
Veículos terrestres e acessórios
Antolho
Cabeçada
Cabresto
Cangalha
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TA:
SCA:

Cilha
Cilhão
Estribo
Freio
Gamarra
Golão
Lombilho
Peitoral (montaria)
Rabicho
Recuadeira
Rédea
Retranca (montaria)
Sela
Selim de carroça
Tirante
Cencerro
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Arreio (sela)
USE: Sela
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Arremedo de passarinho
USE: Pio
SCA: 1304 Petrechos de Caça
Arrocho de flecha
NA:
Acessório de arma que se constitui em um cordel preso a duas hastes (varetas,
geralmente de taquara, ou chifres de veado) que têm por função final impedir que
as beiras da flecha fiquem salientes.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Artigos de tabagismo
USE: Objetos de fumantes
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Artigos de toalete
USE: Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Árvore de Natal
NA:
Árvore artificial, geralmente um pinheiro, um dos símbolos mais populares do
Natal, festa religiosa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura
central do Cristianismo.
TG:
Equipamento de festas
TE:
Enfeite de árvore de Natal
SCA: 0801 Equipamento de Festas
Ascensor
USE:
SCA:

Elevador
1205 Veículos de Transporte Vertical
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Asperges
USE:
SCA:

Hissope
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Aspersório
USE: Hissope
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Aspirador de pó
NA:
Aparelho elétrico para aspirar poeira, partículas de lixo, areia etc., em ambientes
fechados.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Assadeira
NA:
Utensílio de cozinha de metal, vidro, barro ou louça, inquebrável, usado para assar
alimentos no forno, cujas formas podem ser as mais diversas.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Fôrma de bolo
Fôrma de pão
Fôrma de torta
Forminha de empada
Tabuleiro
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Assentador de navalha
USE: Afiador de navalha
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Assento de vaso sanitário
NA:
Peça de madeira, plástico etc., usada para se sentar nos vasos sanitários,
acompanhada geralmente de tampo para fechá-los.
TG:
Vaso sanitário
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Assinalador
NA:
Ferramenta usada para marcar o gado na orelha de forma a identificá-lo.
UP:
Sinaladeira
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Assistente pessoal
USE: Palmtop
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Assoalho
USE:
SCA:

Piso
0101 Elementos de Construção

Astrolábio
NA:
Antigo instrumento para medir a altura dos astros em relação à linha do horizonte,
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TG:
TE:
SCA:

o que permitia determinar latitude e longitude do ponto de observação.
Modernamente foi aperfeiçoado e é um dos instrumentos fundamentais da
astronomia.
Equipamento associado à astronomia
Dioptro
0501 Equipamento Associado à Astronomia

Astrolábio náutico
NA:
Instrumento astronômico destinado a determinar altura dos astros - em particular
do Sol - pelos pilotos nos mares, e medir a latitude e a longitude do lugar onde se
encontra o observador. Consta de duas partes: um círculo graduado a que
chamavam a roda do astrolábio, suspenso por um anel, e uma alidade de pínulas,
móvel, em redor do centro da roda.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TE:
Alidade de pínulas (astrolábio náutico)
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Astrolábio quadrante
NA:
Instrumento astronômico metálico, em forma de um quarto de círculo, que possui
em um dos raios pínulas de visada e no seu vértice um fio de prumo com índice
móvel.
UP:
Quadrante astronômico
TG:
Equipamento associado à astronomia
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Atabaque
NA:
Instrumento de percussão cujo corpo arredondado é feito de madeira; uma das
extremidades é coberta por membrana fixada por cordas e cunhas. Pode ser
percutido com as mãos ou com baquetas. Tem grande importância na realização
das cerimônias de origem afro-brasileira e, geralmente, se apresenta em trio: o Lé,
o Rum e o Rumpi.
TG:
Membranofone
TE:
Lé
Rum
Rumpi
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Atacã
USE:
SCA:

Ojá
0306 Vestuário

Atafal
USE:
SCA:

Rabicho
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Ataúde
USE:
SCA:

Caixão
0901 Mobiliário de Culto

Atiçador
NA:

Instrumento de metal (geralmente uma vareta de metal com cabo) próprio para
atiçar ou revirar o fogo e as brasas em grelhas, lareiras, fogões etc. ou para
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UP:
TG:
TA:
SCA:

revolver a matéria tratada em certos fornos.
Espevitador
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Aquecedor
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Ático de retábulo
NA:
Parte superior da estrutura do retábulo, acima do entablamento.
TG:
Retábulo
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Atiradeira
USE: Estilingue
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Atlante
NA:
UP:
TG:
SCA:

Estátua de figura ou meia figura de homem que sugere sustentar um elemento de
construção como entablamento, coluna ou pilastra. Corresponde à figura feminina
chamada cariátide.
Télamon
Escultura arquitetônica
0101 Elementos de Construção

Atributo de escultura religiosa
USE: Atributo de imagem devocional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Atributo de imagem devocional
NA:
Objeto geralmente metálico figurando um ou vários atributos iconográficos
característicos, aplicado a uma imagem sagrada ou apresentado por esta e que
contribuem para identificá-la e caracterizá-la. Pode, entre muitos outros, tratar-se
de um cetro, coroa, mitra, palma de martírio.
UP:
Atributo de escultura religiosa
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TE:
Auréola
Báculo de imagem devocional
Cetro de imagem devocional
Mitra de imagem devocional
Palma de martírio de imagem devocional
TA:
Imagem devocional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Atributo de orixá
NA:
Insígnia que caracteriza ou distingue um orixá.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TE:
Abebé
Ferramenta de Ogum
Ferramenta de orixá
Ibiri
Iruexim
Irukeré
Ofá
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TA:
SCA:
Atril
USE:
SCA:

Oxé
Paxorô
Xaxará
Insígnias
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Estante de pé
0202 Mobiliário

Atril de altar
USE: Estante de altar
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Atril de igreja
USE: Estante de igreja
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Audiômetro
NA:
Instrumento elétrico usado para medir os limites da audição ou sensibilidade
auditiva.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Auréola
NA:

UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Disco, círculo luminoso que se coloca atrás da cabeça das imagens sagradas,
indicando a luz eterna. O nimbo é símbolo do sobrenatural, do apogeu místico,
reflexo da glória celeste, atributo de realeza e de poder. Normalmente emprega-se
como sinônimo de auréola, diferenciando-se da mesma, pois esta serve também
para designar a luminosidade que envolve todo o corpo.
Nimbo
Atributo de imagem devocional
Resplendor
Imagem devocional
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Automatofone
NA:
Instrumento musical cujo som é produzido de forma automática ou mecânica,
geralmente sem a necessidade de um intérprete, embora alguns deles requeiram
certo grau de participação humana.
NE:
As categorias automatofones e eletrofones foram incluídas à classificação
Hornbostel&Sachs pelo Comitê Internacional para Museus e Coleções de
Música(CICIM), em 1972. Antes disso, em 1961, o Galpin Society Journal já havia
acrescentado as duas categorias.
UP:
Instrumento musical mecânico
TG:
Instrumento musical
TE:
Caixa de música
Piano mecânico
Realejo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Automóvel
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USE:
SCA:
Avental
NA:

TG:
TE:
SCA:

Carro
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Peça de vestuário usada sobre a roupa, tanto para protegê-la quanto por questões
de higiene e saúde, durante trabalhos manuais. Pendente da cintura e/ou do
pescoço, pode ser de diversos materiais como tecido, borracha, couro e até
mesmo chumbo, dependendo da natureza do trabalho.
Vestuário
Guarda-peito
Tirador
0306 Vestuário

Avental de porta-machado
NA:
Insígnia de função de porta-machado (soldado que marcha à frente dos
regimentos), na forma de um avental de couro.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Avental de rosa-cruz
NA:
Avental ritualístico da seita ou doutrina dos rosa-cruzes, usado por seus membros
como símbolo da disposição em trabalhar pelos objetivos benevolentes da ordem.
UP:
Avental rosacrucionista
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Avental maçônico
NA:
Avental basicamente branco, de pele de carneiro ou de tecido que a substitua,
quadrangular (35cm de altura e 40cm de largura), preso à cintura por um cordão
ou fita de cor, e com abeta triangular. Trata-se de um dos símbolos da maçonaria e
parte principal do traje de seus membros.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Avental rosacrucionista
USE: Avental de rosa-cruz
SCA: 1001 Insígnias
Avião
NA:
TG:
TE:
SCA:

Aeronave mais pesada que o ar, provida de asas e propulsão a motor.
Veículos aéreos e acessórios
Avião cargueiro
Avião de guerra
Avião de passageiros
1202 Veículos Aéreos e Acessórios

Avião cargueiro
NA:
Avião grande e espaçoso, usado tanto por civis quanto por militares para o
transporte de toneladas de cargas.
TG:
Avião
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
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Avião de bombardeio
NA:
Avião militar projetado para atacar alvos terrestres através, principalmente, do
lançamento de bombas.
UP:
Bombardeiro
TG:
Avião de guerra
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Avião de caça
NA:
Avião de combate leve, dotado de grande velocidade e mobilidade, usado para
atividades militares ou navais, como para servir de escolta de outras aeronaves,
interceptar o trajeto ou abater aeronaves inimigas etc.
TG:
Avião de guerra
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Avião de guerra
NA:
Avião destinado a executar operações de guerra.
TG:
Avião
TE:
Avião de bombardeio
Avião de caça
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Avião de passageiros
NA:
Avião que tem a finalidade única de transportar pessoas e suas bagagens.
TG:
Avião
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Axiômetro
NA:
Pequeno instrumento colocado à frente da roda do leme, constituído por um
mostrador com ponteiro que se move junto com a roda e indica a quantos graus a
porta do leme está voltada para um, ou para outro bordo.
TG:
Roda do leme
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Azagaia
NA:

Azé

TG:
SCA:

Lança curta, feita de madeira de mesmo nome, usada tanto como arma de
arremesso quanto de choque.
Lança
1301 Armas e Acessórios

USE:
SCA:

Filá
0306 Vestuário

Azeitoneira
NA:
Prato ou vasilha em que se servem azeitonas.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Aziar
NA:

Instrumento semelhante a uma longa pinça com que se aperta o focinho de
cavalgadura brava ou fogosa, para mantê-la imóvel enquanto a ferram, tratam,
sangram etc.
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TG:
SCA:
Azulejo
NA:

TG:
TA:
SCA:
Babador
NA:
TG:
SCA:

Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Placa de cerâmica, arenito vidrado ou porcelana, esmaltada em uma de suas faces,
de diversas cores e motivos, geralmente em formato quadrado, usada como
revestimento de paredes internas ou externas de construções. Tem também uma
função decorativa, particularmente quando utilizado como painel.
Elementos de construção
Painel decorativo
0101 Elementos de Construção
Pequeno anteparo de material impermeável ou atoalhado que é colocado no
pescoço dos bebês para evitar que a baba ou a comida lhes suje a roupa.
Roupa de bebê
0306 Vestuário

Baby-doll
NA:
Roupa de dormir feminina, leve e curta, de duas peças.
TG:
Roupa de dormir
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Bacalhau
USE:
SCA:

Açoite
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

Bacamarte
NA:
Qualquer arma de fogo portátil cuja extremidade do cano é mais larga do que a
culatra.
TG:
Arma de fogo
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Bacia
NA:

NI:
TG:
SCA:

Recipiente portátil de dimensões variadas, formato em geral circular, fundo chato
e bordas altas, sobretudo de alumínio, louça, prata, plástico etc., para usos
associados à água e a outros líquidos. É usado sobretudo em lavagens de roupas e
panos.
Quando para ablução ou higiene pessoal use Bacia de abluções ou Bacia de
toalete.
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção

Bacia de abluções
NA:
Recipiente suficientemente fundo e largo para recolher a água das abluções
durante a missa pontifical ou pelos presbíteros em algumas cerimônias litúrgicas:
Quarta-feira de Cinzas, o Lava-pés da Quinta-feira Santa, o Batismo etc. Vem
sempre acompanhado pelo gomil de abluções, podendo apresentar no seu centro
um dispositivo que assegure a sua estabilidade.
NI:
Usar apenas quando de cerimônias litúrgicas.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
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TA:
SCA:

Gomil de abluções
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Bacia de barbear
NA:
Recipiente pequeno, em formato circular, de bordas largas, geralmente raso, de
diferentes tipos de materiais (louça, metal etc.), usado para molhar e lavar o pincel
de barbear
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Bacia de higiene
USE: Bacia de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Bacia de toalete
NA:
Bacia equivalente à de abluções, com a diferença que é de uso doméstico, para a
higiene corporal. Usada quando inexistia água corrente, vem acompanhada do
gomil e é feita geralmente de cerâmica, porcelana ou prata.
UP:
Bacia de higiene
TG:
Objetos de toalete
TE:
Bidê portátil
TA:
Gomil
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Bacinete
NA:
TG:
SCA:
Bacio
USE:
SCA:
Báculo
NA:

TG:
TA:
SCA:

Capacete de combate, de copa oval, originalmente forjado de uma só peça de
metal e que, no século XIV, passa a receber uma viseira retrátil.
Capacete de combate
1302 Equipamento de Defesa
Urinol
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Insígnia episcopal que representa o cajado que o bispo, pastor diocesano, usa para
conduzir suas ovelhas. É usado apenas no território de jurisdição do bispo ou fora
dele com consentimento do ordinário do lugar. Na procissão, é usado com a curva
voltada para frente, para ouvir a leitura do Evangelho e fazer a homilia, para
receber os votos, as promessas ou a profissão de fé; e finalmente para abençoar as
pessoas, salvo se tiver de fazer a imposição das mãos.
Objetos rituais e cerimoniais
Insígnias
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Báculo de imagem devocional
NA:
Atributo de imagem sagrada, geralmente uma escultura, aludindo à sua condição
de santo bispo.
TG:
Atributo de imagem devocional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Badame
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USE:
SCA:
Badana
NA:
UP:
TG:
SCA:
Bago
USE:
SCA:
Bainha
NA:
TG:
SCA:
Baioneta
NA:
TG:
TE:
SCA:
Baixeiro
NA:
UP:
TG:
SCA:
Baixo
USE:
SCA:
Bala
NA:
TG:
TE:
SCA:

Bedame
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Pele macia, às vezes lavrada, que se coloca sobre o pelego e é segura pela
sobrecincha.
Baldrana
Bardana
Manta de sela
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Balim
1303 Munição e Acessórios
Estojo de couro, madeira ou metal em que se guarda a lâmina de uma arma
branca, para evitar que perca o fio ou enferruje, ou para carregá-la presa à cintura.
Armas e acessórios
1301 Armas e Acessórios
Termo genérico para a arma branca de choque que se adapta na extremidade da
arma de fogo, para o combate de choque. A verdadeira baioneta não tem gume,
ferindo somente pela ação da ponta.
Arma branca
Espada-baioneta
Sabre-baioneta
1301 Armas e Acessórios
Pano ou tecido, espécie de manta, que se coloca diretamente no lombo do cavalo
para protegê-lo da sela.
Enxergão
Manta de sela
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Contrabaixo
0604 Objetos Associados à Música
Projétil esférico, alongado ou ogival com que se carregam as armas de fogo.
Também usado para indicar o projétil e o cartucho juntos.
Projétil
Bala rasa
Balim
Chumbinho
1303 Munição e Acessórios

Bala de canhão
USE: Bala rasa
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SCA:

1303 Munição e Acessórios

Bala encadeada
NA:
Projétil de artilharia lisa, formado por duas balas rasas ou por uma bala rasa
cortada em duas, sendo estas duas peças ligadas uma a outra por uma corrente;
usado contra massas de soldados ou para cortar o velame de navios.
TG:
Bala rasa
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Bala rasa
NA:
UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Projétil de ferro sólido, esférico, disparado de canhões lisos.
Bala de canhão
Bala
Bala encadeada
Canhão
1303 Munição e Acessórios

Balaclava
NA:
Gorro justo de malha de lã, em forma de elmo, que cobre a cabeça, o pescoço e os
ombros, usado por alpinistas, esquiadores ou soldados em serviço. Sua função
tradicional é a proteção contra o frio.
TG:
Gorro
SCA: 0306 Vestuário
Balaio
NA:
TG:
TA:
SCA:
Balança
NA:
NI:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Cesta com a circunferência da borda maior do que a do fundo, feita de bambu ou
cipó.
Cesta
Armadilha de pesca
15 RECIPIENTES
Instrumento que serve para pesar (substâncias, produtos, objetos etc.), comparar
massas ou medir forças.
Usar apenas quando de uso genêrico. Quando de uso específico, indexar na
categoria correspondente seguida de termo que a qualifique. Ex.: Balança
antropométrica, na categoria "Equipamentos de Atividades da Medicina e
Psicologia"
Equipamentos de medição
Balança de dois pratos
Estojo de balança
Prato de balança
Dinamômetro (peso)
Peso
0510 Equipamentos de Medição

Balança analítica
NA:
Balança que possui altíssimo grau de precisão, usada principalmente em
laboratórios, na determinação de massas em análises químicas, na determinação
de quantidade absoluta ou relativa de um ou mais constituintes de uma amostra
etc.
TG:
Equipamento associado à química
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SCA:

0507 Equipamento Associado à Química

Balança antropométrica
NA:
Balança que além de pesar também mede a altura das pessoas.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Balança de banheiro
NA:
Balança mecânica ou digital, de uso doméstico, própria para pesar pessoas.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Balança de cozinha
NA:
Instrumento com que se determina o peso de ingredientes que serão utilizados no
preparo de alimentos.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Balança de dois pratos
NA:
Balança onde se colocam pesos em um dos pratos e, no outro, o que se deseja
pesar (substâncias, produtos, objetos etc.), comparar massas ou medir forças. É
possível também colocar pesos nos dois pratos.
TG:
Balança
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Balança postal
NA:
Balança própria para pesar a correspondência enviada pelo serviço de correio.
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Balanço (brinquedo)
NE:
Brinquedo que consiste num assento composto de travessa, tábua e cadeirinha,
suspenso pelas extremidades por cordas ou correntes, que serve para se balançar.
TG:
Equipamento de recreação ao ar livre
SCA: 0802 Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Balanço (móvel)
NA:
Assento geralmente coletivo, suspenso a uma armação por correntes ou cordas,
para balançar.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Balangandã
NA:
Pingente de feitura artesanal usado originalmente pelas negras da Bahia,
especialmente em dias festivos e com trajes característicos. Destinava-se a afastar
os maus-olhados e malefícios ou a fins propiciatórios, votivos, evocativos etc.,
assumindo formas variadas e pitorescas: figas, partes do corpo ou da casa,
corações, crucifixos, astros, peixes e romãs (além de outros animais ou frutas),
tambores e pandeiros etc. A essas peças, em geral de prata, mesclavam-se outras
feitas de pedras ou de madeira, além de moedas, sementes etc. Esses amuletos ou
adornos eram reunidos em pencas presas em uma argola (galera) dependurada
em uma corrente. Quando suspensos à cintura, os balangandãs chocalhavam. Os
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TG:
TE:
TA:
SCA:
Balão
NA:

TG:
SCA:

exemplares mais antigos, alguns mesmo de ouro, são preciosidades do artesanato
brasileiro e fazem parte da rica ourivesaria baiana. O termo também designa a
própria penca de balangandãs.
Pingente
Penca de balangandãs
Amuleto
0301 Adornos Corporais
Objeto lúdico geralmente feito de papel fino ou de seda, de formato variado.
Inflado pela força expansiva do ar aquecido pelo fogo de buchas acesas em uma
ou mais bocas de arame, sobe aos ares, com maior frequência, no período das
festas juninas.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico

Balão dirigível
NA:
Aeronave, geralmente com um grande reservatório em forma de charuto cheio de
gás, mais leve que o ar (que a faz flutuar), impulsionada por hélices e dotada de
lemes que lhe dão direção.
TG:
Veículos aéreos e acessórios
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Balaustrada
NA:
Anteparo de proteção, apoio ou ornamentação formado por uma série de
elementos iguais, denominados balaústres, dispostos em intervalos regulares,
utilizado frequentemente em balcão, terraço, alpendre, coroamento de prédio ou
guarda-corpo de escada.
TG:
Elementos de construção
TE:
Balaústre
SCA: 0101 Elementos de Construção
Balaustrada de coro
USE: Grade de coro
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Balaústre
NA:
Elemento circular ou torneado, geralmente de pedra, madeira, alvenaria ou gesso
que, disposto em intervalos regulares com outros elementos iguais, sustenta um
parapeito, uma balaustrada ou um corrimão.
TG:
Balaustrada
SCA: 0101 Elementos de Construção
Balcão
NA:
TG:
SCA:

Móvel, nas casas comerciais, sobre o qual os vendedores mostram aos fregueses
as mercadorias.
Equipamento de atividades comerciais
0402 Equipamento de Atividades Comerciais

Balcão (boneco)
USE: Boneco de balcão
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
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Baldaquino portátil
NA:
Estrutura de armar, de pequenas dimensões e em forma de pequeno baldaquino,
com base, painel posterior e dossel, para enquadrar a custódia durante a adoração
do Santíssimo, geralmente em celebrações no exterior da igreja e na
administração do viático aos enfermos. Ao fechar, toma, geralmente, a forma de
livro. Pode ser decorado com motivos e símbolos eucarísticos.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Baldaquino processional
USE: Pálio processional
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Balde
NA:

TG:
SCA:

Recipiente com alça, feito de madeira, metal, ou plástico, geralmente com formato
de um tronco de cone invertido, e que possui muitas funções como: tirar ou
carregar líquidos, areia, etc.; deixar de molho roupas e outros tipos de pano; servir
de apoio na limpeza de ambientes, carros etc.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Balde de gelo
USE: Porta-gelo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Balde de gelo (garrafa)
NA:
Recipiente aproximadamente cilíndrico ou em forma de urna, em que uma ou mais
garrafas de vinho ou outra bebida são postas entre pedras de gelo para refrescar.
UP:
Esfriadouro
TG:
Garrafa de bebida
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Balde de ordenha
NA:
Recipiente, geralmente de alumínio ou de ferro esmaltado, no qual se coloca o
leite recém retirado das vacas.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Baldrana
USE:
SCA:

Badana
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Baleeira
NA:
TG:
SCA:

Embarcação usada para pesca de baleia.
Barco de pesca
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Balesta
USE:
SCA:

Besta
1301 Armas e Acessórios
194

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
Balestilha
NA:
Instrumento astronômico destinado à determinação da altura dos astros, formado
por uma vara de secção quadrada de 3 a 4 palmos e uma outra vara menor,
perpendicular àquela, muito usado pelos navegadores.
UP:
Balestrilha
Radiômetro
TG:
Equipamento associado à astronomia
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Balestra
USE:
SCA:

Besta
1301 Armas e Acessórios

Balestrilha
USE: Balestilha
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Balim
NA:
UP:
TG:
SCA:

Esfera de chumbo ou aço, de pequeno diâmetro, usada para rechear certos
projéteis.
Bago
Bala
1303 Munição e Acessórios

Balsa salva-vidas
NA:
Flutuador especial, sem motor, que é inflado de ar automaticamente ou não,
usado para salvamento no mar, transportando tripulantes e passageiros das
embarcações em caso de naufrágio. Existem vários modelos e tamanhos e
geralmente é feito de material flexível ou semirrígido, como lona ou borracha.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Bálteo
USE:
SCA:
Bambolê
NA:
TG:
SCA:

Faixa de batina
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Aro geralmente de plástico, com cerca de 1 m de diâmetro, que se coloca em
torno do corpo (da cintura, da perna ou do braço) fazendo-se com que gire com
certa velocidade e se mantenha equilibrado, servindo de diversão.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico

Banca de escrita
NA:
Mesa de escrita de pernas de seção quadrada e travejadas, e que, em alguns
casos, pode-se levantar parte do tampo e fixar-se com determinada inclinação.
TG:
Secretária
SCA: 0202 Mobiliário
Banca de marceneiro
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NA:

UP:
TG:
SCA:

Mesa de trabalho de quem trabalha com madeira. Trata-se de uma bancada
equipada com morsas e prensas usadas para prender firmemente as peças que
estão sendo trabalhadas, e pontos de apoio para uso de várias ferramentas.
Geralmente é feita de madeira dura como jatobá, peroba ou cabreúva, bem seca e
sem defeitos.
Bancada de marceneiro
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Banca de mercadorias
NA:
Mesa improvisada que serve para a exposição de mercadorias, geralmente um
estrado sobre cavaletes, usada por feirantes, camelôs etc.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Banca de ourives
NA:
Mesa de trabalho com gavetas e, em alguns casos, com painel de ferramentas,
usada pelo ourives para guardar as ferramentas e como base para serrar, moldar,
soldar etc. os metais preciosos (ouro, prata, etc.).
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Banca de potes
NA:
Banca de madeira com orifício para fixação de potes d'água.
UP:
Bilheira
Quartinheiro
TG:
Bilha
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Banca de queijo
NA:
Banca de madeira sobre a qual é depositada a fôrma com massa para feitura de
queijo. Uma das extremidades é mais elevada do que a outra, de modo que o soro
escorra por uma canaleta.
UP:
Tábua dessoradora
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Mesa dessoradora
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Banca de seleiro
NA:
Banca utilizada especificamente como suporte na feitura de selas para montarias.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Bancada de marceneiro
USE: Banca de marceneiro
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Banco
NA:
TG:
TE:

Móvel de assento individual sem espaldar. Assenta sobre pernas e pés ou painéis
verticais, geralmente unidos por travessas. Pode assumir formas diversas.
Mobiliário
Banco dobrável
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SCA:

Banco giratório
Mocho
Tamborete
Tripeça
0202 Mobiliário

Banco corrido
NA:
Móvel de assento coletivo, em madeira, ornamentado ou não, podendo ter
espaldar e apoios para os braços.
TG:
Mobiliário
TE:
Banco de átrio
TA:
Arquibanco
Banco de bonde
Banco de convés
SCA: 0202 Mobiliário
Banco de átrio
NA:
Banco corrido de madeira, comprido e estreito, colocado em área de acesso de um
edifício.
TG:
Banco corrido
SCA: 0202 Mobiliário
Banco de bonde
NA:
Banco corrido, de madeira, no qual sentavam os passageiros de bondes.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
TA:
Banco corrido
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Banco de campanha
USE: Banco dobrável
SCA: 0202 Mobiliário
Banco de convés
NA:
Banco corrido, de madeira, usado no convés de antigos navios de passageiros.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
TA:
Banco corrido
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Banco de fiéis
NA:
Simples bancos corridos, sem espaldar, ou bancos com espaldar corrido com
degrau e estante incorporados no reverso do espaldar.
UP:
Banco de igreja
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Banco de igreja
USE: Banco de fiéis
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Banco de jardim
NA:
Móvel de assento coletivo, confeccionado com materiais resistentes às
intempéries como metal, bambu, plástico etc. e de tal forma que a água possa
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TG:
SCA:

escorrer da sua superfície, normalmente de ripas ou com orifícios.
Mobiliário
0202 Mobiliário

Banco de ordenha
NA:
Pequeno banco usado pelo tirador de leite para ordenhar a vaca, geralmente de
um único pé. O banco é amarrado à bacia do tirador por meio de uma correia que,
em alguns casos, é embutida no próprio banco de ordenha.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Banco de piano
NA:
Banco que integra o piano e cujo mecanismo para ajustar a altura adequada a cada
pianista varia: pode ser como os bancos giratórios ou ter nas laterais duas pequens
rodas que acionam o referido mecanismo.
TG:
Acessório musical
TA:
Piano
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Banco de vagão
NA:
Banco de dois lugares, de madeira, com espaldar e braços, no qual sentavam os
passageiros de trem.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Banco dobrável
NA:
Banco com ou sem braços, com as pernas articuladas segundo um eixo central ou
lateral.
UP:
Banco de campanha
TG:
Banco
SCA: 0202 Mobiliário
Banco giratório
NA:
Banco tendo o assento montado sobre coluna giratória, de modo a poder variar a
sua altura.
UP:
Banco rotativo
TG:
Banco
SCA: 0202 Mobiliário
Banco imobiliário
NA:
Jogo composto de tabuleiro, dados, pinos de plástico, cartas notícias, cédulas de
dinheiro, cartão de crédito etc. que, jogado por dois ou mais jogadores, consiste
na compra e venda de bens e propriedades tais como bairros, casas, hotéis,
empresas etc., de forma que vença o jogador que não for à falência ou que mais
bens possuir.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Banco para os pés
NA:
Pequeno banco para apoio dos pés. Pode estar fixado à cadeira, ser independente
ou ainda ser de balanço, se montado sobre duas travessas curvas.
UP:
Escabelo (pés)
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TG:
SCA:

Supedâneo (pés)
Mobiliário
0202 Mobiliário

Banco rotativo
USE: Banco giratório
SCA: 0202 Mobiliário
Banda
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Larga fita de seda cujas cores variam de acordo com a ordem honorífica, colocada
geralmente cruzada no peito, da direita para a esquerda, tendo pendente sobre
um laço, a insígnia de condecoração.
Fitão
Condecoração
Insígnia pendente de banda
Laço de banda
1001 Insígnias

Banda militar
USE: Faixa militar
SCA: 0306 Vestuário
Bandeira
NA:
NI:
TG:
TE:
SCA:

Peça de pano, geralmente retangular, com as cores e, às vezes, legendas e/ou
símbolos representativos de uma nação, estado, município, instituição,
agremiação etc., que presa no alto de uma haste pode desenrolar-se flutuando.
Usar o termo seguido de outros que qualifiquem a bandeira como Bandeira do
Brasil, Bandeira da Itália, Bandeira da Cruz Vermelha, Bandeira de comando,
Bandeira de corso etc.
Insígnias
Boldrié
Laço de bandeira
1001 Insígnias

Bandeira (comunicação)
NA:
Recurso visual em forma de bandeira usado para transmitir avisos ou ordens.
TG:
Equipamento de comunicação visual
TE:
Bandeira alfabética
Bandeira de contrassenha
Bandeira de sinalização
Bandeirola
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Bandeira (janela/porta)
NA:
Caixilho envidraçado que encima as folhas de portas e janelas, geralmente fixo e
incorporado à sua estrutura, destinado a proporcionar maior entrada de luz ou,
em portas internas, a iluminar peças da casa sem aberturas para o exterior.
TG:
Janela
Porta
SCA: 0101 Elementos de Construção
Bandeira alfabética
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NA:
TG:
SCA:

Bandeira de sinais com o valor de uma letra do alfabeto.
Bandeira (comunicação)
0703 Equipamento de Comunicação Visual

Bandeira de contrassenha
NA:
Bandeira de comunicação que contém palavra, frase ou sinal que responde a uma
senha ('palavra ou fórmula secreta previamente convencionada').
TG:
Bandeira (comunicação)
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Bandeira de sinalização
NA:
Qualquer uma das bandeiras em tecido em cinco cores (branco, azul, vermelho,
amarelo e preto), usadas no Código Internacional de Sinais. O uso das bandeiras de
sinalização para transmissão de mensagens requer pessoal especialmente
adestrado para tal e é adotado sobretudo pelas marinhas de guerra. O conjunto
completo implica em 26 bandeiras correspondentes às letras do alfabeto, uma
bandeira-distintivo do código, três bandeiras repetidoras de letras e dez bandeiras
para os numerais, de um a zero.
TG:
Bandeira (comunicação)
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Bandeirola
NA:
Pequena bandeira retangular de uma só cor ou de cores combinadas usada para
sinalização e semáfora.
TG:
Bandeira (comunicação)
TE:
Bandeirola (instrumento musical)
Semáfora
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Bandeirola (instrumento musical)
NA:
Pendão que se coloca em certos instrumentos musicais de sopro (cornetas, clarins
etc.), como adorno ou identificação de uma organização.
TG:
Bandeirola
TA:
Aerofone
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Bandeirola de semáfora
USE: Semáfora
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Bandeja
NA:

TG:
TE:
SCA:

Recipiente aberto de madeira, metal, acrílico etc., de fundo plano, bordas baixas,
com ou sem alças, e que serve para apoiar, transportar, servir ou apresentar
objetos diversos, em geral de uso doméstico. Seu formato e dimensão variam
muito.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Pano de bandeja
Salva
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Bandeja de cama
NA:
Mesa muito idêntica a um tabuleiro, tendo apoios baixos, fixos ou articulados,
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UP:
TG:
SCA:

própria para levar refeições à cama.
Mesa de ir à cama
Mobiliário
0202 Mobiliário

Bandeja de esmolas
NA:
No Cristianismo, prato ou bandeja pequena, geralmente de metal, que serve para
coletar os donativos durante a missa.
UP:
Salva de esmolas
Salva de oferendas
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Bandeja de espevitadeira
NA:
Pequena bandeja, geralmente de prata de lei, que serve de apoio à espevitadeira.
TG:
Espevitadeira
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Bandô
USE:
SCA:

Sanefa
0201 Acessórios de Interiores

Bandolim
NA:
Instrumento de cordas pequeno, com formato de pera, que pode ou não ter as
costas abauladas. Possui trastes e pode ser tocado com um plectro ou dedilhado
com os dedos.
TG:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Bandurra
NA:
TG:
SCA:
Banguê
USE:
SCA:
Banheira
NA:
TG:
SCA:
Banjo
NA:
TG:

Instrumento de cordas que possui partes da família da guitarra e partes da família
do cistre. O corpo é pequeno, com costas lisas e braço curto com trastes, e as
cordas são pinçadas com plectro.
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
Engenho de cana (equipamento)
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Equipamento hidrossanitário em forma de uma cuba grande, fixado no nível do
piso, geralmente de ferro esmaltado, louça ou mármore, no qual a pessoa pode
ficar imersa e lavar o corpo ou se deixa lavar.
Aparelho hidrossanitário
0102 Equipamento Hidráulico
Instrumento de cordas com tampo harmônico circular de pergaminho, couro ou
plástico envolvido por um aro de metal; o braço é longo com trastes e as cordas
são dedilhadas com os dedos ou com plectro.
Cordofone
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SCA:
Banner
NA:

TG:
SCA:
Baqueta
NA:
TG:
SCA:
Baralho
NA:

TG:
TE:
SCA:

0604 Objetos Associados à Música
Peça publicitária em forma de bandeira, confeccionada em plástico, tecido ou
papel, impressa de um ou de ambos os lados, geralmente para ser pendurada em
postes, fachadas ou paredes, exposta na via pública, em pavilhões de exposições,
pontos de venda etc.
Material de propaganda
0706 Material de Propaganda
Espécie de bastão com uma das extremidades arredondadas, que pode ser feito de
madeira, plástico ou fibra e que é utilizado para percutir diversos instrumentos
musicais.
Acessório musical
0604 Objetos Associados à Música
Conjunto de 52 cartas, com o qual se jogam diversos jogos como paciência, biriba,
canastra etc. As cartas são divididas em quatro naipes - cada um dos quatro
símbolos com que se distinguem os quatro grupos das cartas de jogar: ouros e
copas (naipes vermelhos) e paus e espadas (naipes pretos) -, subdivididos em
séries de ás a rei, com peças intermediárias numeradas até dez, e mais as figuras
do valete e da dama, além de uma carta, o curinga, que só é utilizada em alguns
jogos.
Equipamento lúdico
Caixa de baralho
Carta de baralho
0804 Equipamento Lúdico

Baratômetro
NA:
Termômetro usado para medir a temperatura do leite e da nata na fabricação da
manteiga.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Termômetro
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Barbatana de colarinho
NA:
Pequena haste delgada, flexível, de metal ou de outro material, usada na armação
de colarinhos de camisas sobretudo masculinas.
UP:
Paleta de colarinho
TG:
Colarinho
SCA: 0306 Vestuário
Barbeador
NA:
Aparelho de barbear elétrico, composto de lâminas, usado para aparar ou raspar a
barba.
TG:
Aparelho de barbear
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Barbearia
NA:
Salão ou loja de barbeiro.
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TG:
SCA:

Estruturas edificadas
0103 Estruturas Edificadas

Barbicacho
NA:
Cordão ou tira de pano, couro etc. com as pontas presas ao chapéu, e que,
passando por baixo do queixo, prende o chapéu à cabeça.
NI:
Usar apenas quando inexistir o respectivo chapéu.
TG:
Vestuário
TA:
Cobertura de cabeça
SCA: 0306 Vestuário
Barbilho
NA:
TG:
SCA:
Barca
NA:
TG:
SCA:

Ferramenta em forma de rede ou saco de esparto com que se envolve o focinho
de certos animais para que não mamem, não mordam ou não comam as plantas
cultivadas.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Embarcação pequena, de fundo chato, usada para pescar ou para transporte de
passageiros e carga pelos rios ou zonas de águas pouco profundas, em curtas
distâncias.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Barca de fundo
USE: Barquinha
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Barco
NA:

TG:
TE:
SCA:

Nome genérico dado às embarcações de pequeno porte e sem coberta,
geralmente de um só mastro, costeira, de formas e tipos bastante variados,
conforme a finalidade com que foram construídas. Feitas de madeira, ferro e
outros materiais, serve de meio de transporte de pessoas, pequenas cargas e/ou
mercadorias; para a pesca, para cruzar rios e águas pouco profundas, em curtas
distâncias e, também, para atividades de lazer e uso militar, podendo ser
impulsionadas por meio de remos, vela, vapor, caldeiras, hélices e motores
diversos.
Veículos marítimos e acessórios
Barco de pesca
Saveiro
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Barco de pesca
NA:
Barco usado para pesca.
TG:
Barco
TE:
Baleeira
Traineira
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Barda
NA:

Armadura equestre, utilizada por cavalos de batalha e responsável pela proteção
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TG:
TE:
SCA:
Bardana
USE:
SCA:

do peito do animal.
Armadura
Testeira (armadura)
1302 Equipamento de Defesa
Badana
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Baridrômetro
NA:
Aparelho para medir a pressão da água em várias profundidades.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Barógrafo
NA:
Barômetro aneróide que dispõe de um sistema mecânico que permite registrar a
pressão atmosférica em qualquer momento, construído em 1878 por Jules
Richard.
UP:
Barógrafo Richard
Barômetro registrador
Barometrógrafo
TG:
Barômetro aneróide
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Barógrafo Richard
USE: Barógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Barômetro
NA:
Instrumento de meteorologia destinado a medir a pressão atmosférica e indicar
prováveis mudanças do tempo.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
TE:
Barômetro aneróide
Barômetro de mercúrio
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Barômetro aneróide
NA:
Barômetro sem coluna de mercúrio, em que a medida de pressão atmosférica se
baseia na deformação de um diafragma que cobre um recipiente de metal no qual
se obteve o vácuo. Os deslocamentos dessa membrana elástica, produzidos pelas
variações de pressão atmosférica, são transmitidos por meios mecânicos a um
quadrante graduado no qual será possível ler o valor desejado.
UP:
Barômetro metálico
TG:
Barômetro
TE:
Barógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Barômetro de mercúrio
NA:
Barômetro em que a pressão atmosférica é equilibrada pela pressão de uma
coluna de mercúrio.
TG:
Barômetro
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
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Barômetro metálico
USE: Barômetro aneróide
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Barômetro registrador
USE: Barógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Barometrógrafo
USE: Barógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Barosânemo
NA:
Instrumento de meteorologia usado para determinar a força do vento por meio do
movimento que ele produz em uma roda presa por uma mola.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Barquinha
NA:
Aparelho usado para medir a velocidade dos navios constituído de um cabo que,
marcado com nós igualmente espaçados, se deixava correr por um determinado
período de tempo. Daí o nome de nó atribuído à unidade de velocidade de uma
embarcação.
UP:
Barca de fundo
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Barra de ouro/prata
NA:
Peça fundida ou cunhada, de ouro refinado ou de prata, de tamanho variado, mais
conhecida quando produzida em padrões industriais que incluem registros e
etiquetas. As barras de formatos maiores são produzidas através do
derramamento de metal líquido em moldes ou caixas de fundição. As menores
geralmente são produzidas por cunhagem ou carimbos em folhas do metal
laminadas apropriadamente. Trata-se de uma das maneiras mais comuns pelas
quais aqueles metais circularam como dinheiro, a peso, desde a antiguidade, já
que era útil e cômoda para usar como meio de pagamento e reserva de riqueza.
UP:
Lingote de ouro/prata
TG:
Dinheiro
Objetos pecuniários
SCA: 1101 Dinheiro
Barraca
NA:

UP:
TG:
TE:
SCA:

Estrutura situada em local aberto, destinada a acolher e proteger pessoas, de
caráter provisório, de feitios variados, desmontável, feita ou coberta de tecido
resistente, material plástico ou sintético (lona, náilon etc.), apoiada em um mastro
ou mais e geralmente presa por cordas atadas em ganchos fixados no solo.
Tenda
Estruturas edificadas
Barraca de acampar
Barraca de campanha
0103 Estruturas Edificadas
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Barraca de acampar
NA:
Barraca, geralmente de material impermeável, própria para acampamentos,
sobretudo de natureza turística, de tamanhos e formas variáveis.
UP:
Barraca de camping
TG:
Barraca
SCA: 0103 Estruturas Edificadas
Barraca de campanha
NA:
Barraca para abrigar militares e equipamentos em operações desencadeadas em
locais desprotegidos ou nas pausas de deslocamentos.
TG:
Barraca
SCA: 0103 Estruturas Edificadas
Barraca de camping
USE: Barraca de acampar
SCA: 0103 Estruturas Edificadas
Barraca de feira
NA:
Estrutura portátil, geralmente de tábuas de madeira, coberta por lona, de fácil
desmonte e transporte, usada nas feiras livres.
TG:
Estruturas edificadas
SCA: 0103 Estruturas Edificadas
Barraca de sol
USE: Guarda-sol
SCA: 0802 Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Barraco
NA:
TG:
SCA:
Barreta
NA:

TG:
TE:
SCA:
Barrete
NA:

Espécie de habitação frágil, geralmente situada nas encostas de morros, em que
são utilizados e adaptados os mais diversos tipos de materiais tais como tábuas ou
placas de madeira, tijolo aparente, papelão, caixote, alumínio etc.
Estruturas edificadas
0103 Estruturas Edificadas
Pequena travessa de metal, revestida com uma ou mais fitas nas cores da
condecoração que representa, usada em trajes civis e militares em lugar das
medalhas. Sua função é substituir o uso da medalha correspondente bem como
indicar a qualificação ou nível honorífico da comenda.
Condecoração
Conjunto de barretas
1001 Insígnias
Cobertura de cabeça quadrangular usada na igreja, juntamente com as vestes
litúrgicas, pelo clero sem mitra ou, fora da igreja, como cobertura vulgar usada
pelos clérigos. É feito de tecido, com forro espesso de tecido, cartão ou couro, que
o torna rígido e apresenta, no topo, uma borla ou um cordão, de onde partem três
ou quatro pontas. O tecido e a cor do barrete variam consoante a dignidade
eclesiástica: seda vermelha, para um cardeal (barrete cardinalício); lã carmim para
um bispo; tecido preto para a maioria dos presbíteros (barrete de clérigo).
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TG:
SCA:
Barretina
NA:

TG:
SCA:

Bonete
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Cobertura de cabeça geralmente usada pelos homens das culturas cristãs do mar
Mediterrâneo (Catalunha, Valença, Córsega, Sardenha, Provença, Sicília, parte de
Nápoles e de Portugual etc.). Nas áreas rurais, toma forma de um gorro/saco,
frequentemente de lã e nas cores vermelha ou roxa.
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário

Barretina militar
NA:
Cobertura militar de cabeça, alta e rígida, que costuma ter formato cilíndrico e
apresenta aba, uma insígnia de metal ou distintivo na frente e uma pluma ou
pompom decorativos no topo.
TG:
Cobertura de cabeça
SCA: 0306 Vestuário
Barrica
USE:
SCA:

Barril
15 RECIPIENTES

Barrigueira
NA:
Parte da cincha que passa pela barriga do cavalo.
TG:
Cincha
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Barril
NA:
UP:
TG:
SCA:
Barrilete
NA:
TG:
SCA:

Recipiente de madeira que lembra um cilindro abaulado, formado de aduelas,
destinado a conservar ou transportar algo, geralmente alimentos, especialmente
líquidos.
Barrica
Recipientes
15 RECIPIENTES
Instrumento de ferro usado pelos carpinteiros e marceneiros para segurar com
firmeza na bancada peças compridas e painéis de madeira que serão trabalhados.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Basculante
USE: Janela basculante
SCA: 0101 Elementos de Construção
Base
NA:
TG:
SCA:

Parte inferior da coluna.
Coluna
0101 Elementos de Construção

Base de altar
NA:
Apoio de altar que pode adotar uma grande variedade de formas: um sistema de
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TG:
SCA:

colunas, quatro pés ou, por exemplo, um pódio, buscando dar maior solidez ao
conjunto.
Altar
0901 Mobiliário de Culto

Basset-horn
NA:
Instrumento de sopro da família dos clarinetes, afinado em fá e, ocasionalmente,
em sol. O corpo do instrumento se assemelha ao do clarinete, porém a articulação
superior se curva em direção ao executante, e a campana, geralmente feita de
metal, se curva para fora.
UP:
Corno de basseto
Corno di basseto
TG:
Clarinete
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Bastão de baliza
NA:
Bastão ornamentado que é manejado pela pessoa (baliza) que segue à frente da
banda de música, em desfiles cívicos, esportivos ou estudantis, marcando com
movimentos a cadência dos tambores etc. Algumas balizas manejam o bastão com
malabarismos, dando maior destaque à apresentação da banda.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Bastão de escoteiro
NA:
Bastão de madeira que carrega a bandeirola referente a cada uma das patrulhas
de escoteiros e no qual se marcam as suas conquistas. Trata-se, portanto, de
insígnia de cada patrulha.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Bastão de mando (religião)
NA:
Insígnia que confere autoridade a quem a carrega. Normalmente em madeira, são
peças que sempre aparecem ligadas a cerimônias em que, de alguma forma, algum
dignatário marca presença. Várias formas abstratas ou estilizadas são usadas como
motivos para distinguir ou adornar os bastões como as representações de
serpentes ou chifres de antílope. Também se talham figuras antropomorfas ou
simplesmente cabeças que ocupam o extremo superior do bastão. No culto
católico, o bastão de mando geralmente é utilizado nas procissões patronais.
Também se usa nas procissões de Semana Santa, sendo, normalmente, de madeira
envernizada, com remate em voluta e ornatos de ourivesaria.
NI:
Usar apenas quando associado a um culto.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Bastão de mordomo
NA:
Insígnia do mordomo-mor das casas reais/imperiais.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Bastão processional
NA:
Bastão que, durante as procissões, é levado por membros de uma confraria
religiosa, de uma congregação ou de uma paróquia. Apresenta, geralmente, no
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UP:
TG:
SCA:
Bastidor
NE:
TG:
SCA:
Basto
USE:
SCA:
Bata
NA:
TG:
SCA:

topo da haste, um pomo encimado por uma cruz ou uma estatueta representando
o santo patrono ou o emblema da confraria, da congregação ou da paróquia a que
pertence; estes podem inserir-se numa edícula ou serem cobertos por um
baldaquino, pálio.
Vara de irmandade
Objetos rituais e cerimoniais
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Ferramenta de madeira em forma de moldura, no qual se prende e se estica o
tecido sobre o qual se borda.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Lombilho
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Blusa de modelagem larga usada normalmente por cima de saia ou calça. As batas
também compõem a roupa da baiana e do cazumbá. Com ou sem mangas, em
geral é presa ao redor do peito.
Blusa
0306 Vestuário

Batedeira
NA:
Utensílio manual ou elétrico para bater, mexer, amassar ou agitar substâncias
moles ou líquidas, misturas, massas, ovos etc.
NI:
Usar apenas quando for elétrica.
UP:
Batedor
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Batedeira de manteiga
Batedeira de ovos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Batedeira de manteiga
NA:
Batedeira própria para bater a nata até transformá-la em manteiga.
TG:
Batedeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Batedeira de ovos
NA:
Batedeira de alumínio, aço inox, silicone etc., com cabo de materiais diversos
(madeira, metal, plástico etc.) para se bater manualmente claras ou gemas de
ovos.
TG:
Batedeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Batedor
USE:
SCA:

Batedeira
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Bateia
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NA:
TG:
SCA:
Bateria
NA:

TG:
SCA:

Recipiente de madeira ou metal, de fundo cônico, que se usa na lavagem das
areias auríferas ou do cascalho diamantífero.
Equipamento de atividades extrativas
0405 Equipamento de Atividades Extrativas
Instrumento de percussão constituído de várias peças que são suspensas por
suportes de metal ou apoiadas no chão, todas tocadas por um único
instrumentista. A constituição básica da bateria inclui um bombo, um surdo, um
contratempo (tocados por meio de pedais), uma caixa-clara, um ou dois tom-tons
e pratos. Outros instrumentos e acessórios podem ser incluídos à bateria para
atender ao gosto do intérprete e do estilo de música tocada.
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música

Batímetro
NA:
Instrumento usado para medir a profundidade de oceanos, mares e lagos a partir
das variações da gravidade.
UP:
Batômetro
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Batina
NA:

UP:
TG:
TE:
SCA:

Veste talar usada por todos os clérigos, coroinhas e, eventualmente, por cantores
laicos e mestres de cerimônias, sob os outros paramentos litúrgicos, nas diversas
funções dentro da igreja e, apenas pelos clérigos, como veste comum fora da
igreja. É abotoada à frente, de alto a baixo, e ajusta-se ao corpo por uma faixa ou
cordão (faixa de batina). O tecido e a cor correspondem à dignidade de quem a
usa: vermelho ou branco, para o papa; vermelho, para um cardeal; roxo, para um
bispo; preto, para um clérigo de nível inferior.
Sotaina
Hábito religioso
Cabeção
Faixa de batina
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Batômetro
USE: Batímetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Batuta
NA:
TG:
SCA:
Baú

NA:

Bastão delgado, em geral de madeira leve, com que os regentes ou maestros de
orquestras, bandas, coros etc. marcam o tempo.
Acessório musical
0604 Objetos Associados à Música
O seu uso é muito antigo e associa-se à bagagem de transporte (guardar no baú). A
característica principal deste móvel refere-se à forma convexa da sua tampa,
própria para deixar deslizar a água da chuva, durante a viagem. Podia ser
confeccionado em madeira ou vime, sendo, na maioria dos casos, coberto de
couro e pregaria.
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Baz

UP:
TG:
SCA:

Canastra
Mobiliário
0202 Mobiliário

NA:

Pequeno instrumento de percussão egípcio, com som de altura indeterminada,
que possui fuste cônico de bronze e a membrana feita de pele presa por meio de
parafusos de metal. Normalmente é percutido com baquetas.
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música

TG:
SCA:
Bazuca
USE:
SCA:
Beca
NA:

NI:
TG:
TA:
SCA:
Bedame
NA:

UP:
TG:
SCA:
Beliche
NA:
TG:
SCA:
Bengala
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Lança-rojão
1301 Armas e Acessórios
Peça de vestuário formal usada no Ocidente por alunos e membros do corpo
docente em formaturas e cerimônias acadêmicas. As variações de estilo da beca,
tais como sua forma e a cor dos ornamentos e/ou forros, podem indicar o grau de
quem a veste, sua área de especialização e a faculdade que frequentou. Trata-se
de veste talar e preta, composta, geralmente, de capa, faixa, jabô, borla e capelo.
Usar quando de catedráticos e formandos de grau superior.
Uniforme
Toga
0306 Vestuário
Formão, de todos, o mais forte, para resisitir às pancadas contínuas de um macete
de madeira para abrir encaixes em madeira, ranhuras de juntas macho e fêmea ou
fazer furos estreitos e fundos. Seu chanfro é oblíquo em relação ao eixo maior do
ferro, ficando o gume na direção da espessura.
Badame
Formão
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Conjunto de duas ou três camas superpostas, formando um todo, com escada. No
mobiliário atual, foi adotado para resolver problemas de espaço, inspirado nos
beliches estreitos e fixos de navios.
Cama
0202 Mobiliário
Bastão de madeira, metal ou outro material, mais fino e menor que o bordão e
geralmente com a extremidade superior encurvada, que se usa como auxílio para
andar ou por elegância.
Bordão
Castão
Carabina-bengala
Estoque-bengala
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
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Bengaleiro
USE: Cabide (móvel)
SCA: 0202 Mobiliário
Bentinho
USE:
SCA:
Berço
NA:

TG:
TE:
SCA:

Escapulário
0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Cama de pequenas dimensões, constituída por uma espécie de caixa de lados
elevados, onde se deita um bebê. O berço pode ter ou não pés, ou apoiar-se
simplesmente numa travessa de balanço. Pode ser munido de véu mosquiteiro, ou
dossel, que se fixam numa armação horizontal no topo do prolongamento de um
ou dos dois montantes. Alguns berços são total ou parcialmente guarnecidos de
tecido.
Cama
Berço portátil
0202 Mobiliário

Berço (mata-borrão)
NA:
Suporte de madeira usado para prender o papel mata-borrão e facilitar o seu uso.
TG:
Mata-borrão
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Berço portátil
NA:
Qualque tipo de berço que apresente pegas de transporte.
TG:
Berço
SCA: 0202 Mobiliário
Bergère
NA:
TG:
SCA:

Poltrona de braços, com encosto alto e orelhas laterais, permitindo repousar a
cabeça tanto na parte de trás como dos lados.
Poltrona
0202 Mobiliário

Berimbau
NA:
Instrumento de corda cujo som é obtido pela percussão de uma moeda ou arruela
de metal, que o tocador segura com a mão esquerda, num arame amarrado a um
arco de madeira. Em uma das pontas é fixada uma cabaça que funciona como
caixa de ressonância. Com a outra mão o tocador segura uma varinha, também
para percutir o arame, e o caxixi. O berimbau é utilizado principalmente para
acompanhar os jogos de capoeira.
TG:
Cordofone
TA:
Caxixi
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Berlinda
NA:

Veículo leve e rápido, de tração animal, introduzido no Brasil a partir da segunda
metade do século XVIII, com caixa suspensa por duas fortes correias de couro
esticadas longitudinalmente entre os rodados por meio de um mecanismo
enrolador, com travão de cremalheira instalado no jogo traseiro, com dois
assentos, quatro rodas e vidraças laterais.
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TG:
SCA:
Berloque
USE:
SCA:
Bermuda
NA:
TG:
TE:
SCA:

Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Pingente
0301 Adornos Corporais
Calça curta que vai até a altura dos joelhos, adotada no vestuário masculino e
feminino, e usada para esporte ou lazer.
Calça curta
Bermuda corsário
Bermudão
0306 Vestuário

Bermuda corsário
NA:
Bermuda feminina justa, com comprimento logo abaixo dos joelhos.
TG:
Bermuda
SCA: 0306 Vestuário
Bermuda de surfista
USE: Bermudão
SCA: 0306 Vestuário
Bermudão
NA:
Bermuda comprida e larga, com altura até o joelho ou logo acima/abaixo, que
começou sendo usada por surfistas em meados do século XX para proteger a parte
superior das pernas ao remar na prancha, sendo depois adotada como item da
moda geral.
UP:
Bermuda de surfista
TG:
Bermuda
SCA: 0306 Vestuário
Berrante
NA:
TG:
SCA:
Besta
NA:

UP:
TG:
TE:
SCA:

Instrumento sonoro de sinalização utilizado pelo vaqueiro para tanger o gado. O
som é obtido por corrente de ar que é soprada através de um bocal para o corpo
do instrumento que é feito de chifre.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Arma de arremesso que consiste de um arco de madeira, chifre ou aço, preso
transversalmente em uma coronha, cujas extremidades são ligadas por uma corda
que se retesa por meio de mola e que, ao ser solta, arremessa virotes (setas
curtas), pelouros (balins) etc.
Balesta
Balestra
Arma de arremesso
Virote
1301 Armas e Acessórios

Betilho
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NA:
TG:
SCA:
Bibico
USE:
SCA:
Bíblia
NA:

TG:
TE:
SCA:

Espécie de mordaça de bois usada durante a debulha, para impedi-los de comer os
grãos da eira.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Gorro sem pala
0306 Vestuário
Sagrada Escritura ou o conjunto dos livros canônicos do Antigo e Novo
Testamento. Por "cânone bíblico" se entende o catálogo oficial dos textos bíblicos
que tanto o judaísmo como o cristianismo consideram normativos no plano
doutrinal (fé) e no plano ético (moral).
Objetos rituais e cerimoniais
Antigo Testamento
Novo Testamento
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Bibliocanto
NA:
Peça sobretudo de escritório, frequentemente aos pares, que se coloca de um ou
dos dois lados de um conjunto de livros, para mantê-los lado a lado em posição
vertical sobre prateleiras, mesas etc. Trata-se de objeto pesado, das mais diversas
formas, destacando-se as em forma de escultura em bronze, mármore etc. ou de
uma chapa leve de metal dobrada em ângulo reto.
UP:
Suporte de livros
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Bica
NA:
TG:
SCA:
Bicicleta
NA:

TG:
SCA:

Peça por onde corre e cai a água nas pias, tanques etc. para ser utilizada para lavar
e beber. Em chafarizes e lavabos, a bica parte comumente de ornatos em forma de
peixes, golfinhos ou carrancas.
Equipamento hidráulico
0102 Equipamento Hidráulico
Veículo composto de um quadro assentado sobre duas rodas de tamanhos iguais,
alinhadas uma atrás da outra, sendo que a da frente é comandada por um guidom,
funcionando como diretriz, e a de trás é ligada a um sistema de pedais movido
pelo esforço do próprio usuário/ciclista.
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Bicicleta ergométrica
NA:
Tipo especial de bicicleta, constituído de um quadro montado em duas rodas,
assento, com ou sem encosto, fixo em uma espécie de pedestal, que permite
simular pedaladas, seja por movimento mecânico ou elétrico e, desta forma, se
exercitar aerobicamente.
UP:
Bicicleta estática
TG:
Equipamentos de ginástica e musculação
SCA: 0805 Equipamentos de Ginástica e Musculação
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Bicicleta estática
USE: Bicicleta ergométrica
SCA: 0805 Equipamentos de Ginástica e Musculação
Bicorne
USE:
SCA:

Chapéu-armado
0306 Vestuário

Bicórnio
USE:
SCA:

Chapéu-armado
0306 Vestuário

Bidê
NA:
TG:
SCA:

Equipamento hidrossanitário geralmente de louça, em forma de bacia oblonga,
côncava, apoiado sobre pés ou outro suporte, cujas bordas largas permitem que
nelas as pessoas se sentem para lavar as partes inferiores do tronco.
Aparelho hidrossanitário
0102 Equipamento Hidráulico

Bidê portátil
NA:
Bacia de toalete oblonga, frequentemente em forma de oito aberto, que descansa
sobre um suporte, usada para abluções das partes inferiores do tronco daquele
que sobre ela se senta.
TG:
Bacia de toalete
TE:
Suporte de bidê portátil
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Bigorna
NA:

UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Bloco de ferro revestido de aço, de corpo central em forma de paralelepípedo e
extremidades afilando-se em cone ou pirâmide, que se apoia sobre um cepo e
sobre o qual se forjam ou malham diferentes metais, a quente ou a frio, para os
modelar.
Safra
Equipamento de atividades de transformação
Bigorna de ferrador
Tenaz
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Bigorna de ferrador
NA:
Ferramenta usada para atarracar e polir as ferraduras das cavalgaduras.
TG:
Bigorna
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Bigorna de sapateiro
USE: Pé de ferro
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Bigota
NA:
TG:

Espécie de moitão chato, sem roldana e com furo, por onde passa um cabo,
normalmente usado nos antigos veleiros para esticar as enxárcias.
Veículos marítimos e acessórios
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SCA:
Bilboquê
NA:

TG:
SCA:
Bilha
NA:
TG:
TE:
SCA:
Bilheira
USE:
SCA:

1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Brinquedo que consiste numa peça de formato esférico ou de um sino, provida de
um furo, ligada por um cordel a um bastonete côncavo em uma das extremidades
e pontudo na outra, que, depois de atirado para o ar, deve ser aparada e se
encaixar na peça esférica.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico
Vasilha bojuda e de gargalo estreito, de barro ou de folha-de-flandres, própria
para conter líquidos potáveis.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Banca de potes
Moringa
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Banca de potes
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Bilhete de aposta
NA:
Documento, geralmente impresso, que serve de comprovação para o recebimento
de prêmio resultante de aposta em jogo, sorteio, partida etc.
TG:
Equipamento lúdico
TE:
Bilhete de loteria
Bilhete de loteria esportiva
Bilhete de rifa
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Bilhete de loteria
NA:
Cada um dos bilhetes numerados que se vendem para o jogo no qual os prêmios
em dinheiro saem para os números sorteados.
TG:
Bilhete de aposta
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Bilhete de loteria esportiva
NA:
Cartão da Loteria Esportiva Federal que comprova a aposta no concurso oficial de
palpites, em que é preciso acertar todos os resultados de jogos de futebol
previamente relacionados em bilhetes impressos.
TG:
Bilhete de aposta
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Bilhete de passagem
NA:
Vale que dá ao portador o direito de viajar
TG:
Documentos de pagamento
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Bilhete de rifa
NA:
Cada um dos bilhetes numerados que se vendem para o sorteio de algo,
geralmente um bem de valor.
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TG:
SCA:
Bilro
NA:
TG:
SCA:
Bingo
NA:

TG:
TE:
SCA:
Binóculo
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Bilhete de aposta
0804 Equipamento Lúdico
Peça feita a partir de semente de tucum e haste de madeira, semelhante ao fuso,
que compõe o equipamento para a confecção da renda de bilro.
Almofada de bilro
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Jogo em que são usadas cartelas com 24 números impressos em cada uma delas,
que variam de 1 a 99, dispostos aleatoriamente, formando 5 colunas por 5 linhas.
Os números da cartela devem ser preenchidos à proporção que os números
sorteados, impressos em peças de madeira (bolinhas), vão sendo retirados de uma
urna ou um saco. Ganha aquele que preenche primeiro toda a cartela.
Equipamento lúdico
Cartela de bingo
0804 Equipamento Lúdico
Instrumento ótico composto de duas lunetas focalizáveis simultaneamente e
dotadas de dois sistemas de prismas inversores que, além de permitirem a
formação de uma imagem completa, diminuem a distância entre a objetiva e a
ocular.
Equipamento associado à física
Estojo de binóculo
Binóculo de teatro
0503 Equipamento Associado à Física

Binóculo de teatro
NA:
Binóculo pequeno e delicado, finamente trabalhado, usado pelas mulheres para
melhor assistir óperas, balés etc.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
TA:
Binóculo
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Biombo
NA:
TG:
SCA:
Biquíni
NA:
TG:
SCA:
Birô
USE:
SCA:

Estrutura articulada com um número variado de elementos ou folhas, revestida
dos mais diversos materiais, servindo para compartimentar, decorar, criar
privacidade nos espaços ou resguardá-los do frio ou do calor.
Mobiliário
0202 Mobiliário
Maiô de duas peças que compreende um top para cobrir o busto e uma calcinha
de dimensão reduzida.
Maiô
0306 Vestuário
Escritório
0202 Mobiliário
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Bisagra
USE:
SCA:

Dobradiça
0101 Elementos de Construção

Biscoiteira
NE:
Recipiente em que se guardam biscoitos e bolachas.
TG:
Porta-mantimento
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Bitácula
NA:
TG:
TA:
SCA:
Blazer
NA:
TG:
SCA:

Caixa com cobertura de vidro e capacete metálico de resguardo, colocada em
pedestal fixo no passadiço, onde fica guardada a bússola e objetos relacionados
com a navegação e ao registro dela.
Veículos marítimos e acessórios
Bússola
1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Paletó com fechamento de dois ou três botões, de diversos tipos de tecidos,
adotado no vestuário masculino e feminino.
Paletó
0306 Vestuário

Bloco comemorativo
NA:
Peça filatélica, com valor de franquia, com um ou mais selos iguais ou diferentes,
impressos numa folha especial, geralmente de formato pequeno, com legendas
impressas, com tiragem geralmente limitada, com fins especificamente
comemorativos ou promocionais.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
TA:
Selo postal
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Bloco de anotações
USE: Bloco de papel
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Bloco de notas
USE: Bloco de papel
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Bloco de papel
NA:
Maço de folhas de papel coladas ou grampeadas em um dos lados, usado para
rascunhos, anotações etc.
UP:
Bloco de anotações
Bloco de notas
TG:
Equipamento de comunicação escrita
TE:
Porta-bloco de papel
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Bloco de selos
NA:
Conjunto de selos não destacados uns dos outros, em número superior a quatro.
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TG:
SCA:

Selo postal
1106 Documentos Postais

Blue jeans
USE: Jeans
SCA: 0306 Vestuário
Blusa
NA:
TG:
TE:
SCA:
Blusão
NA:
TG:
TE:
SCA:

Peça do vestuário feminino, feita geralmente de tecido ou malha mais finos, usada
sobre o tronco, seja solta na altura da cintura, seja presa sob o cós da saia, calça
etc., e que pode ter ou não mangas, gola ou botões, ou ser decotada.
Vestuário
Bata
Camisu
0306 Vestuário
Jaqueta à altura da cintura ou dos quadris, de modelagem solta como uma blusa,
mas com cós marcado por uma tira ao redor da cintura ou por cordões de ajuste.
Jaqueta
Blusão esportivo
0306 Vestuário

Blusão esportivo
NA:
Blusão ou jaqueta leve, em geral impermeável, que se usa em atividades ao ar livre
como caminhadas, para proteger do clima. Pode ser de náilon, poliéster etc.
TG:
Blusão
SCA: 0306 Vestuário
Bobeche
USE:
SCA:

Arandela
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Boca-de-fogo
USE: Peça de artilharia
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Boca de ferro
USE: Fonoclama
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Bocal (instrumento musical)
NA:
Parte móvel posicionada na extremidade de um instrumento de sopro. O bocal,
em conjunto com os lábios e, em alguns instrumentos, com a palheta, gera o som
nos aerofones. Em instrumentos de palheta simples como as clarinetas e os
saxofones, o bocal é denominado de boquilha.
UP:
Boquilha
TG:
Elemento de instrumento musical
TA:
Aerofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Bocal de lançamento
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USE:
SCA:
Bocó
NA:
TG:
SCA:
Bodoque
NA:
NI:
TG:
SCA:

Lança-granada
1301 Armas e Acessórios
Bolsa feita de couro rústico, geralmente com o pelo do animal, usada para
carregar objetos vários como canivete, fósforos, fumo, farnel etc.
Bolsa
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Arma que se constitui em uma combinação de funda e arco, usada para arremesso
de bolas de barro endurecido ao fogo, colocadas num invólucro de pano entre as
cordas do arco.
Usar somente quando para arremessar bolas de barro.
Arma de arremesso
1301 Armas e Acessórios

Bodoque (fiação)
USE: Arco (fiação)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Boia
NA:
TG:
SCA:

Objeto flutuante, esférico, cilíndrico ou cônico, usado para balizar uma passagem,
assinalar um obstáculo à navegação, amarrar uma embarcação etc. Pode ter ou
não iluminação, e também ser sonora.
Equipamento de comunicação visual
0703 Equipamento de Comunicação Visual

Boia salva-vidas
NA:
Objeto capaz de flutuar (de cortiça, borracha inflável etc.) usado para manter à
tona vítima de naufrágio, alguém que não saiba nadar etc.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
TE:
Projétil boia
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Boina
NA:
TG:
SCA:
Bola
NA:
NI:
TG:
SCA:

Cobertura de cabeça, de copa redonda e sem pala, chata, em geral feita de tecido
de lã e sem costuras.
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário
Objeto esférico ou ovoide, de espécie e matéria várias, maciço ou cheio de ar
comprimido, que, em certos jogos ou esportes, se chuta, bate ou lança.
Usar quando própria para atividades esportivas.
Equipamento esportivo
0803 Equipamento Esportivo

Bola (brinquedo)
NA:
Objeto lúdico esférico, de espécie e matéria várias, maciço ou cheio de ar
comprimido, usado pelas crianças em certas brincadeiras ou jogos.
TG:
Equipamento lúdico
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SCA:

0804 Equipamento Lúdico

Bola de cerzir
USE: Ovo de cerzir
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Bola de frescobol
NA:
Pequena bola de borracha macia com que se joga frescobol.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Bola de futebol
NA:
Bola usada no jogo de futebol. O peso da bola oficial hoje pode variar entre 410 g
e 450 g e seu diâmetro entre 68 e 70 cm. Os modelos variaram ao longo do tempo,
assim como os materiais empregados na sua confecção.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Bola de gude
NA:
Bolinha de vidro que compõe o jogo infantil chamado de gude.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Bola de pingue-pongue
NA:
Pequena bola de celulóide com a qual se joga pingue-pongue.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Bola de tênis
NA:
Bola usada no jogo de tênis, envolta, na parte externa, por um tecido uniforme da
cor branca ou amarela, onde as emendas não devem ser costuradas, sendo
inteiramente lisa. O seu peso fica entre 56 e 59,4 gramas.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Boldrié
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Tira de couro ou de pano passada de um ombro ao quadril oposto, usado por
porta-bandeiras para sustentar a haste do pavilhão.
Bandeira
Pala de boldrié
Talabarte
1001 Insígnias

Boleadeiras
NA:
Petrecho de caça, composto por esferas de pedra, marfim ou ferro, forradas ou
não de couro espesso (retovo) e unidas por três tiras de couro (sogas) presas entre
si por uma das pontas, usada pelos campeiros para envencilhar animais ou mesmo
como arma. A de três tiras é tipicamente gaúcha, mas existem boleadeiras de duas
tiras.
NI:
Usar o termo no plural.
TG:
Petrechos de caça
SCA: 1304 Petrechos de Caça
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Bolero
NA:

TG:
SCA:
Bolsa
NA:

TG:
TE:

SCA:

Jaqueta bem curta, que chega até a cintura ou pouco acima dela, sem nada que
feche, com mangas, raramente com gola. Baseado na jaqueta de toureiro
espanhol, em geral é utilizado por mulheres, embora na Espanha seja também
adotado por homens.
Jaqueta
0306 Vestuário
Pequeno recipiente dotado ou não de alça, usado para guardar, portar ou
transportar objetos do dia a dia como carteira, chaves, cosméticos etc., e que pode
ser feito de vários materiais (o couro é um dos mais comuns), tamanhos e
formatos. Costuma ser mais usada pelas mulheres e, no seu interior, pode
apresentar compartimentos para facilitar o armazenamento dos itens.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
Alforje
Bocó
Capanga
Carteira (bolsa)
Carteira de dinheiro
Embornal
Malaponcha
Mochila
Pasta
Sacola
Trousse
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Bolsa de corporal
NA:
No culto católico, peça formada por duas folhas de cartão, quadradas ou
retangulares, que, dobradas e forradas de tecido, guardam dobrados os corporais.
A cor depende do período litúrgico correspondente. No mínimo a face principal
deve ser de seda e decorada com motivos religiosos.
UP:
Porta-corporal
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Bolsa de cosméticos
USE: Nécessaire
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Bolsa de esmolas
NA:
Pequena bolsa, geralmente fixa à extremidade de um cabo comprido, utilizada na
coleta das oferendas.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Bolsa de tabaco
NA:
Recipiente de pano, couro, plástico ou outro material, cuja abertura possui um
sistema qualquer de fechamento como zíper, botões etc., que serve para guardar
tabaco.
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TG:
SCA:

Tabaqueira
0303 Objetos de Fumantes

Bolsa de viático
NA:
No culto católico, receptáculo de seda branca, bordado em ouro ou prata,
semelhante à bolsa de corporal. Tem um pequeno bolso lateral para levar um
corporal e um cálice com as hóstias para os enfermos, assim como uma custódia
para administrar o viático. Com frequência, se leva pendurada ao pescoço por um
cordão.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Bomba
NA:

NI:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Projétil em forma de esfera, de ferro fundido, oco, contendo pólvora. Lançada por
um morteiro de artilharia lisa, arrebenta quando a espoleta de tempo comunica
fogo à carga. Diferencia-se da granada de artilharia lisa por seu calibre maior e por
ter duas alças ao lado do ouvido, por onde a bomba é suspensa, para o
carregamento no morteiro. Modernamente, é um artefato explosivo lançado por
aeronaves, navios de superfície, ou manualmente.
Usar apenas quando projétil lançado de bocas-de-fogo terrestres.
Projétil
Bomba (aviação)
Carga de profundidade
Morteiro (artilharia)
1303 Munição e Acessórios

Bomba (aviação)
NA:
Bomba lançada por aviões, detonada por impacto, proximidade ou mecanismo de
tempo. Pode ser teleguiada ou não, mas não é autopropulsada.
TG:
Bomba
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Bomba d'água
NA:
Equipamento eletromecânico usado geralmente para transferir água de cisternas
para caixas-d'água instaladas próximo às coberturas de edificações.
TG:
Equipamento hidráulico
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Bomba de mate
USE: Bombilha
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bomba de profundidade
USE: Carga de profundidade
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Bombacha
NA:
Calça comprida larga em toda a extensão da perna, salvo no tornozelo, onde é
presa por botões. Compõe o traje do gaúcho.
TG:
Calça comprida
SCA: 0306 Vestuário
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Bombarda
NA:
Peça de artilharia, normalmente de grande calibre, na forma de um tubo de ferro
forjado, que disparava projéteis de pedra, usada nos séculos XIV ao XVI.
TG:
Peça de artilharia
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Bombarda (trincheira)
NA:
Peça de artilharia do século XX que dispara artefatos explosivos de invólucro fino,
semelhantes às bombas de aviação.
TG:
Peça de artilharia
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Bombardão
NA:
Instrumento de sopro, membro da família das tubas, é uma tuba contrabaixo
afinada em mi bemol.
TG:
Tuba
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Bombardeiro
USE: Avião de bombardeio
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Bombardino
USE: Eufônio
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Bombilha
NA:
Utensílio em forma de canudo de metal ou de madeira que se introduz na cuia
para se tomar o mate; tem na extremidade inferior um ralo que permite a
passagem da água, mas impede a entrada do pó da erva.
UP:
Bomba de mate
TG:
Cuia de chimarrão
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bombo
NA:

UP:

TG:
SCA:

Instrumento de percussão com fuste cilíndrico de madeira e membranas de pele
animal ou sintética nas duas extremidades. Durante a execução, o instrumentista
geralmente posiciona o instrumento na vertical. As membranas são percutidas
com baquetas e os sons produzidos não possuem alturas determinadas.
Bumbo
Grande caixa
Zabumba
Zé pereira
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música

Bomboneira
NA:
Pequena caixa de prata, porcelana, cristal, laca etc., em geral decorada, e que
serve para guardar bombons, balas, confeitos.
UP:
Bombonnière
Caixa de confeitos
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
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SCA:

0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Bombonnière
USE: Bomboneira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bonde
NA:
TG:
SCA:
Boné
NA:
TG:
TE:
SCA:
Boneca
NA:
TG:
SCA:

Veículo elétrico de transporte urbano, para passageiros ou carga, que se move
sobre trilhos e pode ser fechado ou aberto, com estribo corrido e bem
perpendicular a este.
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Cobertura de cabeça de copa redonda, sem abas e com pala acima dos olhos.
Cobertura de cabeça
Capa de boné
Quepe
0306 Vestuário
Boneco que é a representação tridimensional de um corpo humano feminino,
infantil ou adulto, feito de pano, porcelana, borracha, massa de papel etc.
Boneco
0804 Equipamento Lúdico

Boneca (gravura)
NA:
Bola de algodão envolta em seda, feltro ou material similar, usada pelos
gravadores para espalhar tinta ou verniz sobre a superfície das matrizes.
TG:
Objetos associados à gravura
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Bonecão
USE:
SCA:
Boneco
NA:
TG:
TE:

TA:
SCA:

Boneco gigante
0801 Equipamento de Festas
Brinquedo que é a representação tridimensional de um corpo humano masculino
ou feminino, infantil ou adulto, feito com material plástico, celuloide, pano, louça,
madeira, massa de papel etc.
Equipamento lúdico
Boneca
Boneco (personagem)
João-teimoso
Soldado de chumbo
Trapezista
0804 Equipamento Lúdico

Boneco (personagem)
NA:
Boneco feito em vinil ou outro tipo de plástico macio, que reproduz personagens
fictícios como Ken (namorado da Barbie) e Beto (namorado da Susi), ou
personagens de histórias em quadrinhos ou cinematográficas como Mônica,
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TG:
SCA:

Cebolinha, Cascão etc. (personagens brasileiros); Mickey Mouse, Pateta, Pato
Donald etc. (Disney); Woody e Buzz Lightyear (Toy History); Tartarugas Ninjas,
personagens da série Star Wars ou de super-heróis como Falcon, He-Man, Max
Steel, Homem-Aranha, Batman e Superman etc.
Boneco
0804 Equipamento Lúdico

Boneco (teatro)
NA:
Termo genérico dado às figuras especialmente construídas para encenação do
teatro de bonecos, representando seres humanos, animais ou entidades abstratas
e míticas. De dimensões reduzidas, os bonecos são articulados, feitos de madeira,
massa, cartão etc., adequadamente vestidos, e se movem pelo cenário
manipulado por uma pessoa de forma que pareça ter vida própria. Segundo a
forma de manipulação, tem-se as marionetes ou bonecos de fio, os fantoches ou
bonecos de luva; os bonecos de vara etc.
UP:
Títere
TG:
Objetos associados às artes cênicas
TE:
Boneco de balcão
Boneco de vara
Fantoche
Marionete
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Boneco de balcão
NA:
Boneco manipulado por trás, apoiando-se sobre uma mesa, balcão, pedestal ou
base, quase sempre com articulações e bastões. Deriva do teatro de bonecos
japonês bunraku, que chega a ter três atores-manipuladores para animar um só
boneco.
UP:
Balcão (boneco)
TG:
Boneco (teatro)
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Boneco de fio
USE: Marionete
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Boneco de haste
USE: Marionete
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Boneco de luva
USE: Fantoche
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Boneco de mamulengo
USE: Fantoche
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Boneco de vara
NA:
Boneco confeccionado com uma ou mais varas de madeira, arame, metal etc.,
presas ao corpo (cabeça) e extremidades das mãos, com o objetivo de ampliar
seus movimentos. Sua manipulação se dá de baixo para cima e o bonequeiro
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TG:
TE:
SCA:

trabalha de pé e quase sempre oculto pelo caixa-palco.
Boneco (teatro)
Marote
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas

Boneco gigante
NA:
Máscara de corpo inteiro, apoiada em estrutura de madeira movida por uma
pessoa que a sustenta nos ombros, alcançando, às vezes, mais de três metros de
altura. Usada em desfiles de rua, a sua força está no impacto causado por sua
presença, tanto pela escala de tamanho como pelo grotesco de sua figura. Os
bonecos gigantes estão ligados ao cortejo religioso ou profano, ou seja,
relacionados com o teatro processional. Pertencem à tradição dos mascarados
carnavalescos, uma manifestação universal presente em todas as expressões de
festas populares.
UP:
Bonecão
Gigante de cortejo
TG:
Equipamento de festas
SCA: 0801 Equipamento de Festas
Bonete
NA:

TG:
TE:
SCA:

Cobertura de cabeça de quatro picos que, em geral, usavam os eclesiásticos,
colegiados e graduados. Deve ser quadrada, de tecido rígido, com forro de tecido
grosso, de cartão ou couro. O bonete deve ter uma borla ou cordão na parte
superior. O tecido e a cor dependerão do grau do clérigo: vermelho para os
cardeais, carmim para os bispos e negro para a maior parte dos sacerdotes.
Também pode ser usado fora das igrejas como chapéu ordinário.
Vestuário litúrgico e ritual
Barrete
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Bônus comercial
NA:
Comprovante de vantagem concedida por empresas a seus clientes e/ou
acionistas, a título de prêmio.
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Bônus de emergência
NA:
Título emitido pelo Tesouro em situações emergenciais para captar recursos.
TG:
Documentos públicos de captação de recursos
TE:
Bônus de guerra
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Bônus de guerra
NA:
Bônus de emergência emitido pelo Tesouro Nacional para captar recursos durante
a II Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América também o fizeram.
TG:
Bônus de emergência
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Boquilha
USE:
SCA:

Bocal (instrumento musical)
0604 Objetos Associados à Música
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Borboleta
NA:
Ferragem com duas asas que remetem ao feitio de uma borboleta, presa no marco
das janelas de guilhotina para servir de suporte à(s) folha(s) da janela quando
levantada(s).
TG:
Ferragem de esquadria
TA:
Janela de guilhotina
SCA: 0101 Elementos de Construção
Borboleta (brinquedo)
NA:
Brinquedo geralmente confeccionado em madeira, próprio para ser empurrado
com as mãos. Possui uma haste que se fixa, pela extremidade inferior, a um
pequeno suporte no qual estão presas, de cada um dos lados, as rodas. Na parte
superior do suporte, articulam-se as duas peças, pintadas com cores vivas, quase
sempre em forma de asas de borboleta. São ligadas às rodas por barbante, de tal
modo que, ao impulsionar-se o brinquedo, com as mãos segurando a parte
superior da haste, as asas movimentam-se ritmadamente.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Bordão
NA:
TG:
TE:
SCA:
Borduna
NA:

UP:

TG:
TE:
SCA:

Cajado grosso, por vezes arqueado na parte superior, usado especialmente como
apoio.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
Bengala
Cajado
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Arma de choque contundente, feita de madeira dura e pesada, usada como cacete
para bordoar, na qual distinguem-se o cabo, o cinto de separação entre o cabo e o
corpo da arma, o segmento superior, o inferior e a extremidade basal, e que
apresenta diversas formas na metade inferior do corpo e diversos tipos de
decoração.
Cacete (arma)
Cachamorra
Cachaporra
Macana
Porrete
Tacape
Arma de choque
Clava
Maça
1301 Armas e Acessórios

Borgonhesa
NA:
Capacete de ferro, de copa oval, dotado de cimeira, pala, orelheiras e cobre-nuca.
Apresentava um visor ou, por vezes, uma estreita baveira (proteção para o nariz).
TG:
Capacete de armadura
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Bornal
USE:

Embornal
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SCA:
Borne
USE:
SCA:
Borracha
NA:
TG:
TA:
SCA:

0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Sofá circular
0202 Mobiliário
Pequeno pedaço industrializado feito de borracha (substância elástica e
impermeável, resultante da coagulação do látex de vários vegetais), usado para
apagar traços de escrita ou de desenho.
Equipamento de comunicação escrita
Lápis
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Borrifador de perfume
NA:
Frasco de perfume, geralmente de cristal ou vidro, que contém um borrifador.
TG:
Frasco (toucador)
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Borzeguim
NA:
Botina com cano até o meio da perna, fechada por meio de cordões.
TG:
Botina
SCA: 0306 Vestuário
Bota
NA:
TG:
TE:
SCA:

Calçado de couro ou borracha que envolve o pé, a perna e, às vezes, a coxa, isto é,
de cano curto, médio ou alto.
Calçado
Botina
0306 Vestuário

Bota-fogo
NA:
Haste à qual se prendia um estopim (mecha ou cápsula de fulminato) para levar
fogo ao ouvido da peça de artilharia ou a um foguete de guerra.
UP:
Lança-fogo
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Botão (condecoração)
NA:
Botão usado como insígnia de condecoração, na lapela.
USE: Roseta (botão)
SCA: 1001 Insígnias
Botão (jogo)
NA:
Disco feito de plástico, acrílico, osso etc., com cores e dimensões diversas que
representam os jogadores no futebol de botão.
TG:
Futebol de botão
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Botão de colarinho
NA:
Botão que se usa para prender o colarinho à camisa.
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TG:
SCA:
Bote
NA:

TG:
TE:
SCA:

Colarinho
0306 Vestuário
Embarcação pequena, de proa fina e popa chata, boca aberta, geralmente movida
por remos, usada na navegação em rios, portos etc. e destinada a executar
serviços de um navio ou repartição marítima (comunicação dos navios uns com os
outros e com a terra). Também pode ser movida a velas ou por pequeno motor.
Veículos marítimos e acessórios
Bote salva-vidas
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Bote salva-vidas
NA:
Bote rígido, de uso auxiliar em uma embarcação maior, que é usado para salvar
vidas em caso de naufrágio.
TG:
Bote
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Boticão
NA:
TG:
SCA:
Botija
NA:
TG:
SCA:
Botina
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:
Bóton
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

Instrumento que, com a aparência de um alicate, serve para extrair dentes ou
fragmentos ósseos da boca.
Instrumento dentário
0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Vasilha de barro ou de grés, em forma de garrafa cilíndrica ou bojuda, de gargalo
fino e curto, geralmente provida de asa, para conter líquidos.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bota de cano curto, geralmente para homem.
Coturno
Bota
Borzeguim
0306 Vestuário
Espécie de broche, geralmente redondo, de metal, plástico etc., com mensagens
políticas ou promocionais, frases espirituosas, desenhos, símbolos etc., que se usa
por modismo ou para indicar a adesão a algum movimento, causa, ideia etc., em
alguma peça do vestuário do tronco.
Bóton de propaganda
Button
Material de propaganda
Insígnias
0706 Material de Propaganda

Bóton de propaganda
USE: Bóton
SCA: 0706 Material de Propaganda
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Braçadeira
NA:
Tira de pano com argola com que se prendem, em prendedores específicos,
cortinas, reposteiros e afins, para deixá-los abertos.
UP:
Abraçadeira
TG:
Cortina
TA:
Prendedor de cortina
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Braçadeira (construção)
NA:
Aro metálico ou de outro material resistente, com um sistema de fecho, usado
para fixar canos, tubos, mangueiras etc. a uma parede, a um teto etc.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Bracelete
NA:
Pulseira em forma de aro ou argola, geralmente de largura maior do que aquela,
feita de materiais diversos (ouro, prata, cravejada de pedras preciosas, marfim,
madeira, resina etc.) e usada no braço. Pode ser considerada, além de objeto de
adorno, objeto de culto e insígnia.
TG:
Pulseira
SCA: 0301 Adornos Corporais
Braço
NA:
TG:
SCA:

Representação escultórica, de pleno vulto ou em relevo, da extremidade lateral
superior do tronco humano, que compreende desde o ombro até o cotovelo.
Figura (escultura)
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Braço de cruz
NA:
Metade da porção transversal horizontal que forma a cruz e, por extensão, cada
uma das duas partes superior e inferior do travessão vertical, especialmente
quando são iguais.
TG:
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Brasão
NA:

UP:
TG:
TE:
SCA:

Insígnia de pessoas ou famílias nobres, bem como de soberanos, cidades,
corporações, Estados etc. Trata-se de objeto feito com um conjunto de figuras,
peças e ornatos, cuja composição segue os usos e regras estabelecidos pela
heráldica.
Armas (brasão)
Brasão de armas
Insígnias
Escudo heráldico
Listel
1001 Insígnias

Brasão de armas
USE: Brasão
SCA: 1001 Insígnias
Braseiro
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NA:
TG:
SCA:
Bridão
NA:
TG:
SCA:
Brinco
NA:

TG:
SCA:

Recipiente portátil onde se colocam brasas para aquecer um ambiente, em geral
dotado de pés e de uma cobertura vazada.Pode ser de barro, de louça ou de
metal.
Aquecedor
0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Freio de solípede que consta apenas do bocado, articulado no meio, colocado
sobre a língua do cavalo, com uma argola em cada extremidade onde se fixam
tanto as faceiras como as rédeas.
Freio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Adorno usado preso ao lóbulo das orelhas ou pendente a elas, por meio de
tarraxa, fecho, gancho etc., de diferentes tipos, tamanhos, formatos e materiais,
usado como joia (de ouro, prata, pedras preciosas ou semipreciosas etc.) ou
bijuteria (de metal, madeira, plástico, resina etc.).
Adornos corporais
0301 Adornos Corporais

Brinquedo
NA:
Objeto lúdico criado para ser usado pelas crianças em suas brincadeiras.
NE:
Os brinquedos, com muita frequência, representam objetos funcionais como
chaleiras, caminhões, carrinhos, ou seres vivos como figuras humanas e animais.
Nestes casos, com exceção dos bonecos e bonecas, o catalogador deve indexar por
Brinquedo, seguido do(s) termo(s) que o(s) qualifique(m) depois de dois pontos.
Ex.: Brinquedo: chaleira; Brinquedo: caminhão; Brinquedo: leão; Brinquedo: casa
de boneca.
NI:
Usar o termo apenas quando se tratar de casos como os descritos na Nota
Explicativa.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Broca
NA:

UP:
TG:
SCA:
Brocha
NA:
TG:
SCA:
Broche
NA:

Instrumento para perfuração de madeira, metal, pedra etc., composto de uma
haste com ponta aguda de ferro ou aço, movida por meio de furadeiras. De
medidas variáveis, as brocas possuem formas cilíndricas com canais retos ou
helicodais para fazer furos igualmente cilíndricos.
Pua
Furadeira
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Pincel grande, de cerdas grossas de qualidade inferior, todas de mesmo tamanho,
usado em pinturas corridas, pouco apuradas, em caiação etc.
Pincel
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Adorno corporal de metal e/ou pedraria, provido de alfinete ou fecho, preso
geralmente ao peito, em peças do vestuário feminino ou masculino como gola de
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TG:
TA:
SCA:

blusa ou vestido, lapela de terno etc.
Adornos corporais
Fíbula
0301 Adornos Corporais

Broche (capa pluvial)
NA:
Broche com que se fecha sobre o peito a capa pluvial, podendo ser ricamente
ornado.
UP:
Alamar (capa pluvial)
TG:
Capa pluvial
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Broquel
NA:
TG:
SCA:
Brossa
USE:
SCA:
Bruaca
NA:
TG:
SCA:

Pequeno escudo redondo, geralmente de madeira com guarnição de ferro,
podendo ser também todo de ferro ou aço, que dispunha de uma broca central.
Escudo
1302 Equipamento de Defesa
Brussa
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Cada um dos sacos ou das malas rústicas de couro cru usado para transportar
objetos, víveres e mercadorias sobre bestas, e que se prendem, a cada lado, nas
suas cangalhas, ou vão atravessadas na traseira da sela.
Cangalha
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Brunidor de unha
USE: Polidor de unha
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Brussa
NA:
UP:
TG:
SCA:

Escova compacta, de pelos muito curtos, que é usada para retirar o pó debaixo do
pelo do cavalo e para massagear a pele.
Brossa
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Bufê
USE:
SCA:

Aparador
0202 Mobiliário

Bufete
USE:
SCA:

Aparador
0202 Mobiliário

Bula (selo)
NA:
Selo de duas faces, em metal, especialmente de chumbo, pendente dos atos
papais.
TG:
Selo pendente
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SCA:
Bule
NA:
TG:
TE:

SCA:

0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Recipiente habitualmente bojudo, dotado de alça, tampa e bico longo, de barro,
porcelana ou metal etc., usado para servir bebidas quentes (chá, café, chocolate,
tisana etc.).
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Abafador de bule
Bule (samovar)
Bule de café
Bule de chá
Bule de leite
Samovar
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Bule (samovar)
NA:
Bule de metal montado sobre uma armação provida de fogareiro, cuja função é a
mesma do samovar russo.
TG:
Bule
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bule de café
NA:
Recipiente em que se serve o café, provido de cabo, tampa e bico, podendo ser de
prata, porcelana, louça, cobre, latão, metal prateado, aço, ágata etc.
TG:
Bule
TA:
Cafeteira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bule de chá
NA:
Bule mais bojudo e mais baixo que os demais, usado para fazer e servir o chá.
TG:
Bule
TA:
Infusor
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bule de leite
NA:
Pequeno bule, sem tampa, para servir leite e, em particular, para pingá-lo no chá
ou no café.
TG:
Bule
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Bumbo
USE:
SCA:

Bombo
0604 Objetos Associados à Música

Bureau
USE:
SCA:

Escritório
0202 Mobiliário

Bureta
NA:

Instrumento de laboratório, confeccionado em vidro, que é uma espécie de tubo
graduado e dotado de torneira, que permite a adição de determinado volume de
líquido em dosagens químicas.
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TG:
SCA:
Buril
NA:

TG:
TE:
SCA:

Equipamento associado à química
0507 Equipamento Associado à Química
Ferramenta de aço temperado, de seção quadrada e ponta muito afiada, em
forma de V, usada por gravadores para entalhar ou riscar metais, no fabrico de
moedas e medalhas, na gravura em metal etc. É também usada na xilogravura,
para escavar a madeira de topo.
Equipamento de atividades de transformação
Objetos associados à gravura
Buril com ponta língua-de-gato
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
0603 Objetos Associados à Gravura

Buril com ponta língua-de-gato
NA:
Buril que serve para trabalhar as placas de xilogravura.
TG:
Buril
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Bússola
NA:

UP:
TG:
TE:

TA:
SCA:

Instrumento que consiste numa agulha magnética móvel em torno de um eixo que
passa pelo seu centro de gravidade, montada geralmente em caixa com limbo
graduado, e usada para orientação. Aponta sempre para o norte magnético da
Terra.
Agulha magnética
Navisazimut
Equipamentos associados à topografia e à navegação
Agulha de marear
Bússola de inclinação
Bússola prismática
Defletor
Repetidora de agulha magnética
Bitácula
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Bússola de agrimensor
USE: Bússola prismática
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Bússola de inclinação
NA:
Bússola destinada a determinar a inclinação magnética, composta de um círculo
graduado horizontal, sobre o qual gira um suporte retangular, onde se encontram
duas colunas que sustentam um círculo vertical graduado, cujo centro coincide
exatamente com o eixo de rotação da agulha imantada.
UP:
Círculo de inclinação magnética
TG:
Bússola
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Bússola de reconhecimento
NA:
Bússola mais leve e menos precisa que a prismática de líquido, bastante útil para
ser usada com uma carta pois possui na sua base um conjunto de ferramentas de
medição que facilitam o relacionamento entre o terreno e a carta.
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TG:
SCA:

Bússola prismática
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Bússola marítima
USE: Agulha de marear
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Bússola prismática
NA:
Bússola com mostrador graduado móvel e duas alidades. Em uma possui um
prisma que permite a leitura simultânea da graduação da bússola e a visada de um
objeto distante. Trata-se de bússola muito usada para levantamentos topográficos
em um terreno.
UP:
Agulha prismática
Bússola de agrimensor
Bússola topográfica
TG:
Bússola
TE:
Bússola de reconhecimento
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Bússola topográfica
USE: Bússola prismática
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Bustiê
NA:
TG:
SCA:

Corpete feminino curto, de modelagem justa, sem mangas e em geral sem alças,
que costuma ser usado como roupa de baixo.
Roupa íntima
0306 Vestuário

Bustiê (top)
NA:
Bustiê curto curto, sem alças, e que cobre apenas o busto.
UP:
Top
TG:
Roupa íntima
SCA: 0306 Vestuário
Busto
NA:

TG:
TE:
SCA:

Representação escultórica, de pleno vulto, da parte superior de um corpo
humano, incluindo uma ou várias cabeças, o pescoço, uma porção variável dos
ombros, braços, peito e ventre. Podem ser entalhados em formato retangular,
arredondado, em arco de círculo, em cujo caso requer para seu apoio um pedestal
ou base torneada. Existem os que mostram só a cabeça, o pescoço e parte da
clavícula, bem como os que incluem ombros, braços e mesmo maõs.
Figura (escultura)
Busto relicário
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Busto relicário
NA:
Relicário em forma de busto vazado. As relíquias do personagem representado se
conservam geralmente em uma cavidade situada no peito da figura.
TG:
Busto
TA:
Relicário
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Butirômetro
NA:
Aparelho que mede a quantidade de gordura do leite presente especialmente na
manteiga e no queijo. Em vidro, o aparelho varia na forma de acordo com o que se
está avaliando.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Button
USE:
SCA:

Bóton
0706 Material de Propaganda

Buzina de bicicleta
NA:
Aparelho manual que produz som com fins de sinalização.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Buzina de navio
NA:
Aparelho (manual ou elétrico) que produz som com fins de sinalização em navios.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
TA:
Equipamento de comunicação sonora
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Cabeça
NA:
TG:
SCA:

Representação escultórica, de pleno vulto ou em relevo, da extremidade superior
do corpo humano ou da extremidade anterior do corpo de um animal,
compreendendo a cabeça e o pescoço.
Figura (escultura)
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Cabeçada
NA:
Conjunto de tiras de couro e peças de metal posto em torno da cabeça e do
focinho das cavalgaduras, para prender e ajustar a embocadura ('parte do freio').
TG:
Arreio
TE:
Adorno de cavalo
Faceira
Focinheira
Testeira
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Cabeção
NA:
TG:
SCA:

Colarinho branco engomado, que envolve e cobre o pescoço junto ao decote da
batina usada pelos clérigos.
Batina
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Cabeção (montaria)
NA:
Cabresto com duas rédeas e um pequeno arco de ferro, colocado acima do focinho
do animal montado para domá-lo e governá-lo sem lhe ferir a boca.
TG:
Cabresto
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
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Cabeceira
NA:
Painel vertical que remata o topo da cama isolando-a da parede. A cabeceira é
formada por um espaldar ligado às duas pernas anteriores.
TG:
Cama
SCA: 0202 Mobiliário
Cabeço
NA:
TG:
SCA:

Nas embarcações, coluna de madeira, pedra, ferro ou aço, de pequena altura,
onde se dão voltas às espias e cabos de reboque, quando ancoradas em um
embarcadouro.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Cabeleira postiça
USE: Peruca
SCA: 0301 Adornos Corporais
Cabide (móvel)
NA:
Móvel provido de hastes, ganchos ou peças similares em que se penduram
chapéus, roupas, bengalas etc. e que normalmente fica no hall de entrada de
edifícios. Muitas vezes existe um recipiente próprio na parte inferior para
acomodação de bengalas e guarda-chuvas, podendo trazer ainda um pequeno
espelho na parte superior.
UP:
Bengaleiro
Chapeleira
TG:
Mobiliário
TE:
Cabide de chão
Cabide de parede
SCA: 0202 Mobiliário
Cabide de chão
NA:
Cabide constituído por um ou mais pés ao qual se encaixa uma haste vertical
provida de braços, usado para pendurar roupa, chapéu etc.
UP:
Mancebo
TG:
Cabide (móvel)
TE:
Cabide de terno
SCA: 0202 Mobiliário
Cabide de paletó
NA:
Cabide de roupa cujas duas hastes superiores são arqueadas para acomodarem
bem a parte dos ombros dos paletós.
TG:
Cabide de roupa
SCA: 0306 Vestuário
Cabide de parede
NA:
Peça geralmente de madeira, com ganchos, fixada em paredes, para pendurar
roupas, chapéus etc.
TG:
Cabide (móvel)
SCA: 0202 Mobiliário
Cabide de roupa
NA:
Utensílio alongado de madeira, arame, plástico etc. constituído por três hastes
238

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

TG:
TE:
TA:
SCA:

formando um triângulo (duas arqueadas e uma reta), usado para nele serem
pendurados paletós, vestidos, camisas etc. e provido, na sua parte superior, de um
gancho pelo qual é pendurado a um varal colocado no interior do guarda-roupa.
Vestuário
Cabide de paletó
Cabide de saia
Cabide de terno
0306 Vestuário

Cabide de saia
NA:
Cabide de roupa com duas hastes horizontais que prendem saias, calças etc.
TG:
Cabide de roupa
SCA: 0306 Vestuário
Cabide de terno
NA:
Cabide de chão, de uso masculino, onde se assenta o terno (camisa, paletó, calça e
gravata), tendo na base réguas em madeira para se colocar os sapatos. Pode
apresentar pequena gaveta ou prateleira para se pousar miudezas, tais como
abotoaduras.
TG:
Cabide de chão
TA:
Cabide de roupa
SCA: 0202 Mobiliário
Cabine de elevador
NA:
Compartimento onde vão os passageiros ou a carga.
TG:
Elevador
SCA: 1205 Veículos de Transporte Vertical
Cabo
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Corda composta de três ou mais cordões formados de fios de cânhamo, couro,
arame etc., muito usada em embarcações, embora de múltiplas utilidades.
Corda
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Espicha
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Cabo submarino
NA:
Cabo elétrico ou ótico, ao longo do fundo do oceano, usado para a transmissão de
sinais entre continentes.
TG:
Equipamento de telecomunicação
TA:
Telefone
Telégrafo
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Cabresto
NA:
TG:
TE:
SCA:

Espécie de arreio de cabeça e pescoço, feito de corda ou couro, que não possui
freio ou embocadura, que serve para prender e controlar a marcha de animais
pela cabeça.
Arreio
Cabeção (montaria)
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
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Caçamba
USE:
SCA:

Sapata
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Cacete (arma)
USE: Borduna
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Cachamorra
USE: Borduna
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Cachaporra
USE: Borduna
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Cachecol
NA:
TG:
SCA:
Cachepô
NA:
TG:
TA:
SCA:

Faixa de tecido estreita, feita de lã, seda ou outro tecido flexível, usada enrolada
ao redor do pescoço para proteger do frio ou por motivos estéticos.
Echarpe
0306 Vestuário
Recipiente ornamental de porcelana, metal, cerâmica, madeira, fibra etc., dentro
do qual se colocam vasos de plantas.
Vaso ornamental
Vaso de planta
0201 Acessórios de Interiores

Cachimbo
NA:
Utensílio para fumar, constituído de um pequeno fornilho de gesso, louça,
madeira, vidro etc., em que se coloca o tabaco ou outra substância, e ao qual está
adaptado um tubo por onde se aspira o fumo.
TG:
Objetos de fumantes
TE:
Fornilho de cachimbo
Limpa-cachimbo
Narguilé
Porta-cachimbos
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Cacho de uva
NA:
Projétil de artilharia lisa composto de balins presos a uma estrutura de madeira e
couro. Após o disparo, o projétil se desmancha, espalhando os balins.
TG:
Projétil
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Caçuá
NA:
TG:
SCA:

Cesta grande e alongada, feita de cipós rijos, vime ou fasquias de bambu, que se
prende à cangalha do animal de carga, usada no transporte de gêneros, em geral
para comercialização.
Cesta
15 RECIPIENTES
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Cadeado
NA:
TG:
TA:
SCA:
Cadeira
NA:

UP:
TG:
TE:

SCA:

Fechadura portátil e móvel, usada para unir ou prender elos de correntes, argolas
ou peças semelhantes.
Objetos e equipamentos de segurança
Fechadura (janela/porta)
0208 Objetos e Equipamentos de Segurança
Peça de mobília composta de um assento individual e de um encosto, com ou sem
braços. Apoia-se sobre pernas e, às vezes, pés, fixas ou articuláveis, normalmente
unidas por travessas. Pode ainda apresentar o assento giratório, apoiando-se num
eixo fixo ou extensível. Os termos específicos têm geralmente a ver com a forma e
o local de uso dos assentos.
Cadeira de sola
Mobiliário
Cadeira bacalhau
Cadeira de balanço
Cadeira de barbear
Cadeira de braços
Cadeira de canto
Cadeira de costura
Cadeira de estado
Cadeira de higiene
Cadeira de jardim
Cadeira de secretária
Cadeira de toucador
Cadeira dobrável
Cadeira escada
Cadeira giratória
0202 Mobiliário

Cadeira bacalhau
NA:
Cadeira singela, cujo encosto, com recortes simples, tem forma aproximadamente
trapezoidal, lembrando o perfil de um bacalhau.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de balanço
NA:
Cadeira geralmente de braços, apoiada em armação curva, que permite balançar
com apenas um leve movimento do corpo. Surgiu no século XIX, sendo peculiar às
Américas.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de barbear
NA:
Designação dada quando o móvel de assento tem o espaldar mais alto ou a
possibilidade de regular a altura, terminando num cachaço encurvado para
encosto da cabeça.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
241

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
Cadeira de barbeiro
NA:
Cadeira com apoio para os pés e cabeça, usada em barbearias.
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Cadeira de braços
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de campanha
USE: Cadeira dobrável
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de canto
NA:
Móvel com o assento disposto de forma a adaptar-se ao ângulo de uma divisão.
Tem o recosto baixo, rematado em geral por uma só peça em ângulo, que
desempenha cumulativamente a função de costas e de braços. Tem em regra duas
ou mais tabelas nas costas. As pernas dispõem-se nos ângulos do assento.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de celebrante
NA:
Assento localizado em um lugar de destaque no presbitério, que deve se
diferenciar claramente de todos os outros assentos, destinado a quem preside a
celebração fazendo as vezes de Cristo Sacerdote. É o lugar próprio de quem ensina
e tem autoridade, por isso é o lugar ideal para pronunciar a homilia (e não o
ambão, que é o altar da Palavra de Deus). A cadeira própria do bispo na catedral é
a cátedra, também denominada cadeira episcopal.
UP:
Sede
TG:
Mobiliário de culto
TE:
Cadeira episcopal
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cadeira de comodidade
USE: Cadeira de higiene
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de coro
NA:
Cadeira de braços que faz parte do cadeiral.
TG:
Cadeiral de coro
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cadeira de costura
NA:
Cadeira baixa, tendo em regra 30cm como altura máxima do assento.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de dentista
NA:
Cadeira de consultório dentário na qual o paciente senta e se recosta ou deita para
sofrer as intervenções necessárias ao seu tratamento bucal.
UP:
Cadeira odontológica
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
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TE:
SCA:

Cuspideira (dentista)
0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia

Cadeira de dobrar
USE: Cadeira dobrável
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de estado
NA:
Cadeira de cerimonial, alta e de braços. Nos exemplares mais recuados é por vezes
munida de dossel em madeira. Para uso cerimonial, paramentava-se com ricos
têxteis. A designação de “cadeira de estado” pode abranger ainda outros assentos
que, pela sua forma, decoração e localização numa sala, se adequam ao prestígio
de quem neles se senta.
UP:
Estadela
Sólio
TG:
Cadeira
TE:
Trono
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de fiéis
NA:
Cadeira que, no interior das igrejas ou templos, destina-se aos fiéis, celebrantes ou
membros do conselho paroquial nos diferentes cultos. Como decoração, podem
ter motivos de temas religiosos em relevo.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cadeira de higiene
NA:
Cadeira para dejeções, cujo assento possui uma cavidade, com tampa, geralmente
camufladas por uma almofada móvel. Na parte inferior, possui um recipiente
(urinol ou balde) para receber os dejetos. No passado, cumpriam a função de
vasos sanitários, então inexistentes. Modernamente há modelos que permitem o
encaixe sobre o vaso sanitário, para uso de pessoas com dificuldades de
locomoção.
UP:
Cadeira de comodidade
Cadeira furada
Cadeira higiênica
Cadeira retrete
Cadeira sanitária
Chaise-percée
TG:
Cadeira
TA:
Objetos de toalete
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de jardim
NA:
Cadeira de materiais resistentes às intempéries e fáceis de se limpar como metal,
bambu e plástico.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de parto
NA:
A cadeira de parto é talvez o mais antigo aparelho postural obstétrico. Utilizada
por sociedades antigas por muitos séculos, foi criada para ajudar a mãe no
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UP:
TG:
SCA:

momento do parto. Seus mais antigos registros são do Egito. O uso da cadeira
obstétrica na Europa se deu até o final do século XIX. Existiam diversos modelos,
que variavam de acordo com a condição social. Os partos eram domiciliares e a
maioria das famílias tinha sua própria cadeira para o parto. Em algumas
comunidades de Portugal, a cadeira era tutela do vigário da paróquia. Com seu
aperfeiçoamento, os encostos passaram a ser móveis, tornando-as mais cômodas.
No Brasil, o modelo mais confortável foi criado pelo Dr. Cláudio Paciornik.
Cadeira obstétrica
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia

Cadeira de rodas
NA:
Cadeira montada sobre rodas usada por pessoas com dificuldade de locomoção
(cadeirantes), podendo ser movida manual ou eletronicamente pelo ocupante ou
empurrada por alguém.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Cadeira de secretária
NA:
Móvel com o assento em geral recortado na frente, podendo ter três, quatro ou
cinco pernas. O assento pode ainda apoiar-se numa coluna giratória.
UP:
Cadeira secretária
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de sola
USE: Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de tesoura
USE: Cadeira dobrável
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de toucador
NA:
Cadeira geralmente sem braços e com as costas muito baixas, para facilitar a
execução dos penteados.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira de viagem
USE: Cadeira dobrável
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira dobrável
NA:
Cadeira de pernas articuladas, para facilitar o transporte e a arrumação.
UP:
Cadeira de campanha
Cadeira de dobrar
Cadeira de tesoura
Cadeira de viagem
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
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Cadeira episcopal
NA:
Nas catedrais, a cadeira na qual só toma lugar o bispo do lugar ou alguém a quem
ele conceda, também conhecida por cátedra. Os outros celebrantes, quando
presidem a Eucaristia na igreja catedral, fazem-no de outra cadeira.
UP:
Cátedra
TG:
Cadeira de celebrante
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cadeira escada
NA:
Cadeira com mecanismo que permite também cumprir a função de escada de
alcance médio.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira furada
USE: Cadeira de higiene
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira giratória
NA:
Cadeira cujo assento é montado sobre coluna giratória de modo a permitir variar
sua altura.
TG:
Cadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira higiênica
USE: Cadeira de higiene
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira obstétrica
USE: Cadeira de parto
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Cadeira odontológica
USE: Cadeira de dentista
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Cadeira retrete
USE: Cadeira de higiene
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira sanitária
USE: Cadeira de higiene
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeira secretária
USE: Cadeira de secretária
SCA: 0202 Mobiliário
Cadeiral
USE:
SCA:

Cadeiral de coro
0901 Mobiliário de Culto
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Cadeiral de coro
NA:
Conjunto habitualmente formado por duas bancadas de cadeiras (raramente três),
geralmente iguais e unidas entre si: as de trás em plano mais elevado, dispostas
em alas fronteiras na capela-mor, ou em “U” no coro alto ou na nave. Em regra, é
composto por fileiras de cadeiras de braços com assentos articulados que, quando
levantados, proporcionam ao corpo um apoio através de uma mísula colocada no
reverso do assento (misericórdia). A fila de trás possui altos espaldares adossados
à parede, habitualmente com painéis (entalhados ou pintados) separados por
pilastras. Na maioria dos casos, a fila da frente apresenta espaldares pouco
elevados com estantes no reverso e, por vezes, um alçapão nas costas de cada
assento. Trata-se do elemento mobiliário mais relevante de igrejas e catedrais,
junto com o altar principal.
UP:
Cadeiral
TG:
Mobiliário de culto
TE:
Cadeira de coro
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cadeirinha
NA:
Liteira pequena e mais simples, de uso individual e urbano, especialmente para
transportar senhoras à missa, carregada por dois homens. Consiste em um assento
com encosto, coberto e geralmente fechado, montado sobre dois longos varais,
um à frente e outro atrás. A cadeirinha do Rio de Janeiro é reconhecível pela sua
cobertura, sempre enfeitada de ornatos mais ou menos dourados, ao passo que a
da Bahia, com a parte superior lisa, é em geral menor e mais levemente
construída.
UP:
Cadeirinha de arruar
Serpentina (transporte)
TG:
Liteira
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Cadeirinha de arruar
USE: Cadeirinha
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Cadinho
NA:
UP:
TG:
SCA:

Recipiente feito de material resistente ao fogo, com formato cônico, usado para
fundir ou calcinar minérios e minerais e para realizar certas operações químicas e
fisioquímicas que exigem altas temperaturas.
Crisol
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Cadinho (ourivesaria)
NA:
Recipiente de cerâmica ou gesso, com formato cônico, usado pelo ourives para
fundir os metais.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Cafeteira
NA:
NI:

Aparelho elétrico ou não em que se faz e se serve o café ('bebida'), provido de
cabo, tampa e bico, e geralmente de metal, vidro e/ou plástico.
Usar apenas quando possui um mecanismo próprio para o preparo do café.
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TG:
TE:
TA:
SCA:

Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
Cafeteira elétrica
Coador de café
Bule de café
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Cafeteira elétrica
NA:
Aparelho elétrico de se fazer e servir café, acompanhado do respectivo bule de
vidro etc.
TG:
Cafeteira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Cafifa
USE:
SCA:

Pipa (objeto lúdico)
0804 Equipamento Lúdico

Caititu
USE:
SCA:

Ralador de mandioca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Caixa
NA:

TG:
TE:
SCA:

Receptáculo com tampa, podendo apresentar as mais diversas formas (quadrada,
retangular, circular), para a guarda de objetos, recebendo uma designação
complementar de acordo com a função. Pode apresentar ou não dobradiças e
fechadura.
Recipientes
Caixote
15 RECIPIENTES

Caixa (instrumento musical)
USE: Caixa clara
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Caixa acústica
USE: Caixa de som
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Caixa baixa
USE: Caixa clara
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Caixa clara
NA:
Instrumento de percussão com fuste estreito, feito de madeira, metal ou,
atualmente, de fibra de carbono, rodeado por eixos metálicos verticais que servem
para ajustar a tensão das membranas que recobrem ambas as extremidades.
Esticada na membrana inferior, existe uma esteira metálica (antigamente feita de
tripa ou corda) que vibra quando a membrana superior é percutida com as
baquetas de madeira. Alguns percussionistas de escola de samba ou de blocos de
maracatu usam a esteira na membrana superior.
UP:
Caixa (instrumento musical)
Caixa baixa
Tarol
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TG:
SCA:

Membranofone
0604 Objetos Associados à Música

Caixa de bala
USE: Cunhete
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Caixa de baralho
NA:
Receptáculo geralmente retangular, feito de couro, madeira, plástico etc., usado
para guardar um, dois ou três baralhos.
TG:
Baralho
TA:
Caixa de jogo
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Caixa de cambista
USE: Caixa de pesos monetários
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Caixa de chá
NA:
Caixa em que se guarda folha de chá, geralmente de prata e ornada.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Caixa de charutos
USE: Porta-charutos
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Caixa de cigarros
NA:
Caixa decorativa que, sobre as mesas, guardavam cigarros para serem fumados
socialmente.
TG:
Porta-cigarros
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Caixa de confeitos
USE: Bomboneira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Caixa de correio
NA:
Recipiente público, geralmente feito de metal e instalado nas ruas, onde se
depositam remessas postais (como cartas, cartões-postais etc.) para serem
transportadas pelo serviço de correio.
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
TA:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Caixa de correio particular
NA:
Recipiente feito de metal ou de outro material como madeira, instalado
internamente ou próximo à entrada de prédios, onde os carteiros depositam a
correspondência relativa ao(s) morador(es).
TG:
Elementos de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
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Caixa de corte
NA:
Ferramenta utilizada para marcação da madeira para corte. Trata-se de uma
espécie de caixa cujas paredes laterais têm ranhaduras perpendiculares feitas com
ângulos determinados, usada para auxiliar no corte preciso no ângulo de 45° ou no
corte normal, sem angulação especial. A caixa deverá estar apoiada e fixada em
uma bancada de trabalho e a peça a ser cortada deverá estar fixada na caixa, por
meio de grampos tipo 'C' ou de haste.
UP:
Caixa de meia-esquadria
Meia-esquadria
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Serrote de costas
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Caixa de cosmético
NA:
Pequeno recipiente para conter algum tipo de cosmético como pó-de-arroz, ruge
etc.
UP:
Porta-pó-de-arroz
TG:
Porta-cosmético
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Caixa de costura
NA:
Recipiente onde se guarda os instrumentos e acessórios usados na costura. As
caixas de costura variam muito de tamanho e formato.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
Vestuário
TA:
Estojo de costura
SCA: 0306 Vestuário
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Caixa de crismeiras
NA:
Pequena caixa tapada ou cofre contendo de uma a três crismeiras, cuja forma
pode reproduzir. Pode comportar ainda, no interior, uma placa perfurada para
assegurar a estabilidade das crismeiras que contém.
UP:
Caixa de vasos dos Santos Óleos
Caixa dos Santos Óleos
TG:
Crismeira
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Caixa de distribuição
USE: Caixa de passagem
SCA: 0101 Elementos de Construção
Caixa de esmolas
NA:
Receptáculo colocado no solo ou suspenso numa parede para receber as ofertas
dos fiéis. Possui uma ranhura na tampa e uma ou mais fechaduras. Na superfície,
poderá ter uma representação pictórica e/ou uma inscrição ligadas à oferta.
UP:
Arqueta de esmolas
Cofre de esmolas
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Caixa de ferramentas
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NA:
TG:
SCA:

Recipiente de formato retangular, de diversos tamanhos, geralmente de madeira,
metal ou plásticol, usado para guardar ferramentas. Pode apresentar, em seu
interior, gavetas ou divisórias.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Caixa de fósforos
NA:
Recipiente, geralmente em formato retangular, com ou sem tampa, de diversos
tipos de material (papelão, metal, plástico etc.) para guardar, acondicionar ou
transportar fósforos.
TG:
Objetos de fumantes
TE:
Fosforeira
Porta-caixa de fósforos
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Caixa de jogo
NA:
Recipiente geralmente de madeira no qual se guardam peças miúdas de jogos
específicos.
NI:
Usar apenas quando inexistir as peças do jogo.
TG:
Equipamento lúdico
TA:
Caixa de baralho
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Caixa de joias
USE: Porta-joias
SCA: 0301 Adornos Corporais
Caixa de lâminas de barbear
NA:
Recipiente de metal, papel ou plástico que serve para acondicionar, guardar ou
transportar lâminas de barbear.
TG:
Lâmina de barbear
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Caixa de luz
NA:
Caixa, geralmente feita de chapa de ferro esmaltada, embutida na parede, para a
colocação dos disjuntores (interruptores que atuam automaticamente sempre que
há alteração na intensidade da corrente).
UP:
Quadro de luz
TG:
Elementos de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Caixa de meia-esquadria
USE: Caixa de corte
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Caixa de munição
USE: Cunhete
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Caixa de música
NA:
Instrumento musical mecânico em que uma engrenagem de relógio impulsiona um
dispositivo giratório dentado que faz vibrar uma série de lâminas de aço, cada qual
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TG:
SCA:

afinada segundo determinada altura.
Automatofone
0604 Objetos Associados à Música

Caixa de óculos
USE: Estojo de óculos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Caixa de pão
NA:
Recipiente de material rígido, dotado de tampa solta ou articulada, de fundo
chato, que serve para guardar o pão.
TG:
Porta-mantimento
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Caixa de passagem
NA:
Caixa embutida nas paredes, nos tetos ou pisos, que serve para a instalação da
fiação, de passagem de eletrodutos e de saída da tubulação elétrica, interruptores
e tomadas.
UP:
Caixa de distribuição
TG:
Elementos de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Caixa de pesos
USE: Estojo de pesos
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Caixa de pesos monetários
NA:
Estojo portátil, geralmente de madeira, que contém uma balança e um jogo de
pesos monetários de latão ou bronze, correspondentes às principais moedas em
circulação. Usado por cambistas e comerciantes sobretudo no final do século XVII
e início do XVIII, foi paulatinamente perdendo sua utilidade a partir da segunda
metade do século XIX, com a impressão automática e a cunhagem industrial das
moedas.
UP:
Caixa de cambista
TG:
Peso monetário
TA:
Equipamento de atividades comerciais
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Caixa de rapé
NA:
Pequena caixa, em geral decorada, onde se coloca fumo em pó. A prática de
aspirar uma pitada de rapé tomou vulto na Europa no século XVII.
TG:
Tabaqueira
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Caixa de som
NA:
Caixa em que se instalam um ou mais alto-falantes, podendo ainda ter
amplificador e equalizador.
UP:
Caixa acústica
TG:
Sistema de som
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Caixa de vasos dos Santos Óleos
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USE:
SCA:

Caixa de crismeiras
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Caixa dos Santos Óleos
USE: Caixa de crismeiras
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Caixa registradora
NA:
Artefato mecânico ou eletrônico que calcula e registra vendas de produtos, e
geralmente também imprime recibos para o consumidor. Possui gaveta para
armazenar dinheiro.
UP:
Máquina registradora
TG:
Equipamento de atividades comerciais
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Caixa tipográfica
NA:
Tabuleiro usado em composição manual, para guardar os tipos, separados em
caixotins (pequenos compartimentos dedicados a cada um dos símbolos ou
caracteres). A disposição dos compartimentos varia conforme a maior ou menor
incidência de cada sinal, isto é, as letras de maior incidência no idioma ficam mais
à mão para facilitar o trabalho.
TG:
Tipo
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Caixão
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:
Caixote
NA:
TG:
SCA:
Cajado
NA:
TG:
SCA:
Calça
NA:

Caixa, geralmente de madeira, às vezes de metal, dotada de tampa e destinada,
em algumas culturas, a receber o corpo de um defunto para seu enterramento. Ser
enterrado em um ataúde de pedra, metal ou madeira foi, durante longo período,
um privilégio.
Ataúde
Esquife
Féretro
Mobiliário de culto
Andor funerário
Catafalco
Pano mortuário
0901 Mobiliário de Culto
Caixa rústica, geralmente de madeira, usada para embalar coisas, transportar
mercadorias etc.
Caixa
15 RECIPIENTES
Bordão caracterizado pela extremidade superior recurvada em forma de gancho
ou semicírculo para permitir puxar as pernas dos animais.
Bordão
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Peça única do vestuário masculino e feminino que se ajusta à cintura e cobre cada
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TG:
TE:
SCA:

uma das pernas em separado, geralmente até a altura dos tornozelos - calça(s)
comprida(s) - ou das coxas ou dos joelhos - calça(s) curta(s).
Vestuário
Calça comprida
Calça curta
0306 Vestuário

Calça boca de sino
NA:
Calça comprida que se alarga a partir do joelho, em formato de sino, usada por
homens e mulheres.
TG:
Calça comprida
SCA: 0306 Vestuário
Calça Capri
NA:
Calça feminina que se estreita ao longo das pernas e cujo comprimento vai até a
panturrilha, às vezes apresentando uma pequena abertura na lateral inferior
externa de cada perna.
TG:
Calça comprida
SCA: 0306 Vestuário
Calça cargo
NA:
Calça comprida casual, de modelagem ampla, em geral de algodão resistente, que
apresenta bolsos grandes externos na parte superior das pernas e, às vezes,
também na inferior.
TG:
Calça comprida
SCA: 0306 Vestuário
Calça comprida
TG:
Calça
TE:
Bombacha
Calça boca de sino
Calça Capri
Calça cargo
Calça de moletom
Cigarrete
Culote
Jeans
Pantalona
Perneira (calça)
SCA: 0306 Vestuário
Calça curta
TG:
Calça
TE:
Bermuda
Calção
Short
SCA: 0306 Vestuário
Calça de moletom
NA:
Calça comprida de moletom com cós elástico ou com cordão, usada por atletas ou
não, muitas vezes acompanhada de casaco ou blusão combinando.
TG:
Calça comprida
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SCA:

0306 Vestuário

Calça pantalona
USE: Pantalona
SCA: 0306 Vestuário
Calçadeira
NA:
Objeto em forma de meia cana que serve para facilitar a pessoa a calçar os
sapatos.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
TE:
Descalçadeira
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Calçado
NA:
TG:
TE:

TA:
SCA:
Calção
NA:
TG:
SCA:

Peça de vestuário para cobrir e proteger os pés, geralmente de couro, lona ou
plástico.
Vestuário
Bota
Chinelo
Galocha
Palmilha
Polaina
Sandália
Sapato
Sapato de pau (calçado)
Tamanco
Tênis
Kit de limpeza de sapatos
Meia
0306 Vestuário
Short ou bermuda do vestuário masculino, de pernas largas e comprimentos
variados, usado para lazer ou práticas esportivas.
Calça curta
0306 Vestuário

Calção de banho
NA:
Traje de banho de uso masculino, de materiais diversos, que ultrapassa as virilhas
e é próprio para atividades de lazer ou esportivas, realizadas na água.
TG:
Vestuário
TE:
Sunga
SCA: 0306 Vestuário
Calceta
NA:
TG:
TA:
SCA:

Argola de ferro que, fixada no tornozelo do prisioneiro, ligava-se à sua cintura por
meio de corrente de ferro ou ao pé de outro prisioneiro.
Instrumentos de punição
Grilhão
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

Calcinha
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NA:
TG:
SCA:
Calçola
NA:
TG:
SCA:

Peça íntima do vestuário feminino, de tecido leve, que vai da cintura ou quadris
até as virilhas.
Roupa íntima
0306 Vestuário
Peça íntima do vestuário feminino, de tecido leve, de cós alto e que vai até as
virilhas ou ao alto das coxas.
Roupa íntima
0306 Vestuário

Calculador de declínio magnético
NA:
Aparelho que calcula a diferença entre o Polo Norte magnético (o que se olha na
bússola) e o Polo Norte real.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Calculador de tiro
NA:
Computador mecânico ou eletromecânico que usa engrenagens para calcular a
elevação e deriva de um canhão para se poder atingir um alvo móvel.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Calculador de torpedo
NA:
Computador mecânico ou eletromecânico, que usa engrenagens para calcular a
deriva (curso) de um torpedo para se poder atingir um alvo móvel.
TG:
Munição e acessórios
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Calculadora
NA:
Dispositivo para a realização de cálculos matemáticos, mecânico ou eletrônico,
portátil ou de mesa. A sua capacidade varia conforme o modelo: desde
possibilidades de cálculo limitados à aritmética básica, passando pelas que
oferecem funções trigonométricas, até outras funções matemáticas mais
avançadas.
UP:
Máquina de calcular
TG:
Processadores de dados e acessórios
TE:
Máquina de somar
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Caldeira de alambique
NA:
Recipiente metálico que integra o alambique, usado para conter a matéria-prima
que será destilada.
TG:
Alambique
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Caldeirão
NA:
Panela grande, mais alta que larga, geralmente de alumínio e dotada de alças.
TG:
Panela
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Caldeirinha
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USE:
SCA:
Caleça
NA:

UP:
TG:
SCA:
Caleche
USE:
SCA:

Acéter
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Veículo de tração animal surgido entre os séculos XVIII e XIX na Alemanha e na
Polônia. Caracteriza-se como um carro de parelha com uma caixa comprida e
arredondada em forma de canoa, com dois lugares principais, tendo à frente mais
dois suplementares. Para proteção dos passageiros, a caixa tem painéis laterais
com porta. A capota baixa completamente ou levanta cobrindo a parte de trás da
caixa.
Caleche
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Caleça
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Caleidoscópio
NA:
Brinquedo ótico que consiste num pequeno tubo cilíndrico, no fundo do qual há
pequenos pedaços coloridos de vidro ou de outro material, cuja imagem é
refletida por espelhos dispostos ao longo do tubo, de modo que, quando se
movimenta o tubo ou esses pedaços, formam-se imagens coloridas múltiplas, em
arranjos simétricos.
UP:
Calidoscópio
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Calha
NA:
UP:
TG:
SCA:

Cano com abertura assemelhada a um sulco na parte superior, feito de materiais
diversos (cobre, zinco etc.), usado para recolher e escoar águas pluviais,
especialmente as que caem do telhado.
Canaleta
Equipamento hidráulico
0102 Equipamento Hidráulico

Calibrador (diâmetro)
NA:
Instrumento de medição de diâmetros exteriores, interiores e de profundidades,
utilizado sobretudo no âmbito industrial.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Calibrador (pneus)
NE:
Aparelho que mede a pressão do ar no interior dos pneus, ou que ajusta essa
pressão segundo uma medida predefinida, acrescentando ou retirando ar.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Cálice
NA:
TG:
SCA:

Pequena taça para vinhos finos e licores.
Taça
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Cálice (missa)
USE: Cálice litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cálice comungatório
USE: Cálice litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cálice custódia
NA:
Custódia composta por duas partes que se encaixam: um cálice e uma custódia.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cálice de lavar os olhos
USE: Lava-olho
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Cálice litúrgico
NA:
No cristianismo, recipiente sagrado, em forma de taça, que contém a mistura de
vinho e água. Após consagrada, esta mistura se converte, simbolicamente, em
sangue de Cristo durante a celebração da Eucaristia.
UP:
Cálice (missa)
Cálice comungatório
Vaso comungatório
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TE:
Cálice purificador
Colher de cálice litúrgico
Estojo de cálice litúrgico
TA:
Âmbula
Crismeira
Hostiário
Pátena
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cálice purificador
NA:
Cálice utilizado antigamente para administrar o vinho não consagrado aos fiéis que
haviam comungado, com o objetivo de evitar que pudessem ficar com partículas
de hóstia na boca. O cálice purificador não era feito de materiais preciosos.
TG:
Cálice litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Calidoscópio
USE: Caleidoscópio
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Calumbé
USE:
SCA:

Carumbé
0405 Equipamento de Atividades Extrativas

Cama
NA:

Móvel de repouso, comportando essencialmente um plano horizontal longo,
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UP:
TG:
TE:

TA:
SCA:

destinado a proporcionar descanso à totalidade do corpo durante um período de
tempo prolongado. Apresenta geralmente um estrado ou plano horizontal com
guarnição fixa.
Leito
Mobiliário
Beliche
Berço
Cabeceira
Cama de dia
Cama de viagem
Catre
Estrado (cama)
Rede de dormir
Tarimba
Dossel
Sofá cama
0202 Mobiliário

Cama de campanha
USE: Cama de viagem
SCA: 0202 Mobiliário
Cama de dia
NA:
Termo genérico que designa um móvel intermediário entre a cama e a cadeira.
Trata-se de leito ligeiro de recosto, para dormir a sesta ou descansar de dia. De
espaldar muitas vezes reclinável e sem resguardo aos pés, apresenta, para apoio
do corpo, um estrado ou plano horizontal, geralmente em palhinha ou couro. Pode
ter descanso de braços.
UP:
Leito de dia
TG:
Cama
TE:
Chaise-longue
Espreguiçadeira
Marquesa
SCA: 0202 Mobiliário
Cama de viagem
NA:
Cama em que os apoios são geralmente articulados ou desmontáveis, a fim de
facilitar o seu transporte e que, para este efeito, se guardava numa mala ou saco
apropriados. Trata-se de cama simples de empregados, de campanha ou de
viagem.
UP:
Cama de campanha
Catre de viagem
TG:
Cama
SCA: 0202 Mobiliário
Camais
USE:
SCA:

Tabuinhas da Índia
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Camalha
USE:
SCA:

Mozeta
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
258

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

Câmera cinematográfica
NA:
Aparelho usado em filmagens cinematográficas e que fotografa uma série
progressiva de imagens em uma tira de filme cinematográfico. Todas as câmeras
de cinema possuem partes comuns, que são: corpo, chassi (que porta o filme),
objetiva e o mecanismo de tração (grifa/obturador). As câmeras mais antigas
carregavam uma bateria de 12volts que, em função do peso, requeriam um
ajudante para levá-las.
TG:
Objetos associados à cinematografia
TE:
Câmera de mão
Câmera digital
Objetiva
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
Câmera de mão
NA:
Câmera cinematográfica pequena e portátil, pesando cerca de três quilos e meio,
disponível para diferentes larguras de filme.
TG:
Câmera cinematográfica
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
Câmera de vídeo
NA:
Aparelho portátil que grava, em uma fita de vídeo, som e imagem que podem ser
visualizados posteriormente.
TG:
Objetos associados à cinematografia
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
Câmera digital
NA:
Câmera que grava imagens fixas, transformando os raios de luz em um código
digital de números binários por meio de um tubo de câmera ou CCD (Charge
Coupled Device). O registro de imagens se realiza mediante um dispositivo de
carga ou cartão digital de capacidade diversa. Classificam-se em dois grupos:
portáteis e especiais; as primeiras são de aplicação geral e de caráter amador; as
segundas são utilizadas em trabalhos profissionais.
TG:
Câmera cinematográfica
Câmera fotográfica
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
0602 Objetos Associados à Fotografia
Câmera fotográfica
NA:
Aparelho usado para fotografar, composto de corpo e objetiva.
UP:
Máquina fotográfica
TG:
Objetos associados à fotografia
TE:
Câmera digital
Câmera instantânea
Flash
Maleta de câmera fotográfica
Objetiva
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Câmera instantânea
NA:
Câmera fotográfica que utiliza filme fotográfico auto-revelável e produz uma cópia
em poucos minutos. Muito popular nas décadas de 1960-1970, a mais conhecida
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TG:
SCA:
Camilha
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

foi criada pela Polaroid Corporation.
Câmera fotográfica
0602 Objetos Associados à Fotografia
Pequeno leito destinado à colocação de uma imagem, geralmente um Menino
Jesus exposto à veneração dos fiéis no Natal, integrado em presépios ou isolado.
Poderá comportar alguma iconografia religiosa, por regra na cabeceira.
Leito de imagem
Presépio
Imagem de Cristo
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Caminhão
NA:
Veículo motorizado destinado ao transporte de cargas pesadas, de tamanho
considerável e com quatro ou mais rodas
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Caminho de mesa
NA:
Pano, geralmente bordado, que guarnece o centro da mesa de jantar fora do
horário das refeições.
TG:
Pano de mesa
TA:
Mesa
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Camisa
NA:
TG:
TE:
SCA:

Peça de vestuário feminino ou masculino que serve para cobrir o torso, que pode
ter mangas curtas ou compridas, em geral com colarinho e punho, e abotoada na
frente.
Vestuário
Camisa polo
Gandola
0306 Vestuário

Camisa de crioula
USE: Camisu
SCA: 0306 Vestuário
Camisa de pagão
NA:
Camisa pequena usada por recém-nascidos, feita, em geral, de tecido muito fino e
macio, com ou sem mangas.
TG:
Roupa de bebê
SCA: 0306 Vestuário
Camisa incandescente
NA:
Peça em forma de bulbo, bolsa ou invólucro que, em certos aparelhos de
iluminação a combustível (lampiões, candeeiros etc.), fica incandescente e emite
luz.
TG:
Objetos e equipamentos de iluminação
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
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Camisa polo
NA:
Camisa de manga curta, geralmente de malha de algodão, colarinho deitado e uma
abertura na frente com três ou quatro botões, usada por homens, mulheres e
crianças.
TG:
Camisa
SCA: 0306 Vestuário
Camisão de dormir
NA:
Roupa de dormir larga e leve, à altura ou abaixo dos joelhos, semelhante a uma
camisola comprida, usada antigamente pelos homens e hoje também pelas
mulheres.
TG:
Roupa de dormir
SCA: 0306 Vestuário
Camiseiro
NA:
Móvel de conter com gavetas ou prateleiras para guardar camisas e outras peças
de pano.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Camiseta
NA:
TG:
TE:
SCA:

Peça do vestuário para o torso, leve e sem colarinho, em geral de malha com
decote careca e mangas curtas, que se veste pela cabeça e cujo comprimento vai
até mais ou menos a cintura.
Vestuário
Camiseta regata
0306 Vestuário

Camiseta regata
NA:
Camiseta leve, sem mangas, com alças e decote mais pronunciado.
TG:
Camiseta
SCA: 0306 Vestuário
Camisola
NA:
TG:
SCA:

Roupa de dormir feminina, semelhante a um vestido, com ou sem mangas,
variando quanto ao comprimento.
Roupa de dormir
Vestuário
0306 Vestuário

Camisola de batizado
NA:
Vestido branco, usado pelos recém-nascidos quando recebem o Batismo, primeiro
sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem o recebe e a
este confere o caráter de cristão.
UP:
Traje de batismo
TG:
Roupa de bebê
SCA: 0306 Vestuário
Camisu
NA:
UP:

Blusa de mangas curtas, retas ou fofas, com decote oval arrematado por renda,
usada em geral pelas filhas-de-santo.
Camisa de crioula
261

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
TG:
SCA:

Blusa
0306 Vestuário

Campainha
NA:
Dispositivo (elétrico ou mecânico) instalado na parede ao lado de portões ou
portas, que, ao ser acionado por quem está fora e quer entrar no prédio, emite
som alto para avisar quem está do lado de dentro.
TG:
Elementos de construção
TA:
Aldrava
Equipamento de comunicação sonora
SCA: 0101 Elementos de Construção
Campainha (missa)
USE: Campainha de altar
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Campainha de altar
NA:
Pequena sineta portátil, geralmente de bronze, dotada de uma alça, colocada no
solo, ao lado do altar e acionada pelos coroinhas para conferir solenidade e
chamar a atenção da assembleia para determinados momentos da celebração
litúrgica. Por vezes é ornamentada com temas religiosos.
UP:
Campainha (missa)
Sineta de altar
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Campainha de altar (conjunto)
NA:
Jogo de campainhas de altar tocado pelo sacristão em determinados momentos da
missa, para marcar a solenidade e para chamar a atenção dos fiéis. É constituído
por uma série de campainhas metálicas, geralmente de bronze, integradas em
uma caixa de ressonância, dotada de uma alça na parte superior.
UP:
Carrilhão litúrgico
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Equipamento de comunicação sonora
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Campainha de mesa
NA:
Sineta ou pequeno aparelho eletrônico, usado nas mesas para chamar o
empregado da casa.
UP:
Sineta de mesa
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TA:
Gongo de mesa
Sineta
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Campanário
NA:
Torre onde são colocados sinos, encontrada geralmente em igrejas e capelas. Pode
integrar o corpo principal de uma edificação ou ser implantada, de forma
independente, junto a um edifício principal. Primitivamente destinava-se também
à observação.
UP:
Torre de sinos
Torre sineira
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TG:
TA:
SCA:
Canaleta
USE:
SCA:
Canapé
NA:
TG:
TE:
SCA:
Canastra
USE:
SCA:

Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
Sino
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Calha
0102 Equipamento Hidráulico
Móvel de assento coletivo, divulgado no século XVIII, constituído por assento, com
costas e apoios de braços. O número de lugares pode eventualmente ser marcado
por espaldares diferenciados e unidos, ou pelos apoios intermédios dos braços.
Mobiliário
Meridiana
0202 Mobiliário
Baú
0202 Mobiliário

Cancela de coro
USE: Grade de coro
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cancelo
USE:
SCA:

Grade de coro
0901 Mobiliário de Culto

Candeeiro
NA:
Luminária alimentada por óleo ou gás inflamável, com mecha ou camisa
incandescente, com pé ou de suspensão.
TG:
Objetos e equipamentos de iluminação
TE:
Candeia
Fifó
TA:
Velador
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Candeeiro das Trevas
USE: Candelabro das Trevas
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Candeia
NA:
TG:
SCA:

Candeeiro de folha-de-flandres ou barro, que se usa geralmente no alto, pendente
de um prego preso à parede.
Candeeiro
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Candelabro
NA:
Castiçal com três ou mais ramificações providas de focos luminosos nas
extremidades, produzidos por velas.
UP:
Serpentina (luz)
TG:
Castiçal
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SCA:

0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Candelabro das Trevas
NA:
Candelabro de grandes dimensões, usado durante o Ofício das Trevas durante a
Semana-Santa, sendo então colocado junto ao altar. A parte superior é composta
por uma estrutura triangular em cujo topo e lados adjacentes se dispõem treze ou
quinze bocais escalonados, onde se colocam os círios que vão sendo apagados
progressivamente durante o referido Ofício; o bocal colocado no topo diz-se galo
das trevas. Hoje encontra-se praticamente em desuso
UP:
Candeeiro das Trevas
Candelabro triangular
Tenebrário
TG:
Castiçal de igreja
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Candelabro de consagração
NA:
Pequeno candelabro mural, fixo no interior de uma igreja, geralmente sob alguma
das doze cruzes de consagração.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Candelabro de igreja
NA:
Castiçal de igreja de grandes dimensões e com mais de uma vela.
TG:
Castiçal de igreja
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Candelabro triangular
USE: Candelabro das Trevas
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Caneca
NA:
TG:
TE:
SCA:

Recipiente resistente, de forma cilíndrica, com alça, destinado a armazenar
líquidos em temperaturas elevadas. Também usado para bebidas frias, tais como
vinho e cerveja. Pode ser de metal, cerâmica, vidro etc.
Copo
Caneca de café
Caneca de cerveja
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Caneca com pires
USE: Xícara
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Caneca de café
NA:
Pequena caneca na qual se serve café.
TG:
Caneca
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Caneca de cerveja
NA:
Caneca grande que, quando de cerâmica, costuma ser ornamentada.
TG:
Caneca
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Canecão
NA:
TG:
SCA:

Caneca grande com asa, geralmente de alumínio, ágata e até mesmo de lata
reciclada, destinada a ferver ou servir líquidos.
Panela
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Canecão (pesca)
NA:
Petrecho de pesca que consiste em uma lata de óleo, lacrada (para que boie), na
qual se amarra linha de náilon com anzol.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TA:
Anzol
Armadilha de pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Caneleira
NA:
Peça acolchoada usada na parte frontal da perna, em certas atividades esportivas,
para resguardá-la de pancadas, pontapés etc.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Caneleira (ginástica)
NA:
Tornozeleira recheada de material pesado como areia, pequenas esferas de
chumbo etc., usada para fortalecer os músculos da perna e os glúteos, nos
movimentos ginásticos.
TG:
Equipamentos de ginástica e musculação
SCA: 0805 Equipamentos de Ginástica e Musculação
Caneleiro
NA:
Peça do tear na qual se fixa a canela ('canudo') em que se enrola o fio de tecer.
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Caneta
NA:

TG:
TE:

TA:
SCA:

Instrumento para escrever ou desenhar à mão, constituído de um tubo de plástico
ou de metal que contém tinta, e uma pena ou ponta que, ao deslizar sobre a
superfície do papel, vai aplicando a tinta. Os modelos das canetas variam dos mais
simples aos mais sofisticados, assim como os materiais com que são feitas.
Equipamento de comunicação escrita
Caneta-tinteiro
Caneta esferográfica
Estojo de caneta
Pena de caneta
Tinta de escrever
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Caneta-tinteiro
NA:
Caneta que carrega tinta em reservatório contido em seu bojo.
TG:
Caneta
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Caneta de pena
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USE:
SCA:

Pena de escrita
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Caneta esferográfica
NA:
Caneta inventada em 1932, composta de um tubo oco que contém carga de tinta
e, na extremidade inferior, uma pequena esfera que recebe a tinta do tubo e a
transfere para o papel; pode ser descartável ou permitir a recarga da tinta, através
de um refil.
TG:
Caneta
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Canga
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Utensílio de madeira utilizado para prender os bois pelo pescoço e ligá-los ao carro
ou ao arado.
Cangainha
Jugo
Selinha
Veículos terrestres e acessórios
Arado de tração animal
Carro de boi
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Canga (praia)
NA:
Retângulo de tecido que se enrola geralmente da cintura para baixo, por cima da
roupa de banho.
TG:
Saída de praia
SCA: 0306 Vestuário
Cangainha
USE: Canga
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Cangalha
NA:
TG:
TE:
SCA:
Canhão
NA:
UP:
TG:
TE:
TA:

Utensílio de madeira ou ferro, geralmente acolchoado, que se apõe ao lombo das
cavalgaduras para pendurar carga de ambos os lados.
Arreio
Albarda
Bruaca
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Arma de fogo usada pela artilharia e destinada a lançar diversos projéteis por meio
de pólvora, ar-comprimido ou eletricidade, que exige, para serviço, o emprego de
aparelhos, homens e animais.
Canhão-revólver
Peça de artilharia
Colubrina
Bala rasa
Caronada
Cucharra
Escovilhão
Lanada
266

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

SCA:

Reparo de canhão
1301 Armas e Acessórios

Canhão-antiaéreo
NA:
Peça de artilharia longa, de tiro tenso, com reparo, que permite grandes
elevações, móvel ou mais raramente fixa, usada contra aviões.
TG:
Peça de artilharia
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Canhão-revólver
USE: Canhão
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Canhão (refletor)
NA:
Refletor poderoso que conta com foco ajustável e em geral traz embutidas, ou à
frente da lente, gelatinas para mudança da cor de cena.
UP:
Canhão seguidor
Seguidor
TG:
Refletor
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Canhão de salva
NA:
Canhão para dar sinais sonoros semelhantes ao de um disparo, usado para
homenagear pessoas, bandeiras, eventos históricos ou para render honras
fúnebres. Pode ainda transmitir sinais simples por meio do número e intervalo dos
disparos, guiar navios em nevoeiros ou marcar uma determinada hora do dia.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
TA:
Equipamento de comunicação sonora
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Canhão seguidor
USE: Canhão (refletor)
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Caniço
NA:
UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Canivete
NA:

TG:
SCA:

Armadilha de pesca que consiste em uma vara fina, em geral de bambu, onde se
prendem a linha e o anzol.
Vara de pesca
Armadilha de pesca
Molinete de pesca
Anzol
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Utensílio pequeno, basicamente cortante, constituído por uma ou várias lâminas
retrátil ou dobrável. Pode ainda conter inúmeros outros objetos que lhe ampliam a
funcão, todos igualmente dobráveis como tesoura, saca-rolhas, palito de dente
etc.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Cano
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NA:
TG:
TA:
SCA:
Canoa
NA:
TG:
SCA:
Cantaria
USE:
SCA:
Cântaro
NA:
TG:
SCA:
Cantil
NA:

TG:
SCA:
Cantoneira
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Toda espécie de tubo cilíndrico, oco e longo, de metal, madeira, pástico etc., usado
para conduzir especialmente líquidos e gases. Pode ser usado isoladamente ou
ligado a outro(s), por meio de conexões.
Equipamento hidráulico
Registro de água
0102 Equipamento Hidráulico
Embarcação sem quilha, formada de casco aberto ou coberto, comprida, impelida
por remos, ou por vela de pendão, ou por motor de popa.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Pedra de cantaria
0101 Elementos de Construção
Vasilha de barro ou metal, de bojo largo e gargalo, com duas asas, usada para
conter e transportar líquidos.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Recipiente pequeno, como uma espécie de garrafa ou vasilha, com tampa e alça,
de madeira, metal, plástico etc., coberto muitas vezes de couro, lona ou pano
grosso, usado por soldados, escoteiros, esportistas etc. para armazenar e
transportar água ou outro líquido, em viagens, passeios etc.
Garrafa de beber
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Peça em L usada para sustentar prateleira(s).
Suporte de prateleira
Mobiliário
Prateleira
0202 Mobiliário

Cantoneira (móvel)
USE: Armário de canto
SCA: 0202 Mobiliário
Canudo
NA:
TG:
SCA:

Cilindro oco, feito de couro, cartão etc., usado para guardar e/ou transportar
documentos enrolados como diplomas.
Equipamento de comunicação escrita
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Cão (lareira)
NA:
Utensílio de ferro para apoiar a lenha que arde na lareira e evitar que ela role para
fora.
TG:
Lareira
268

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
SCA:
Capa
NA:

TG:
TE:

TA:
SCA:

0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Peça do vestuário que cai solta sobre os ombros, aberta na frente e às vezes com
um capuz preso ao redor do pescoço. As capas podem ser curtas ou compridas,
usadas sobre a roupa a fim de protegê-la e a quem veste, ou para designar poder e
prestígio.
Vestuário
Capa campeira
Capote
Caroça
Manto
Pala (capa)
Pelerine
Poncho
Capa pluvial
0306 Vestuário

Capa (mobiliário)
NA:
Capa protetora de móveis geralmente estofados.
TG:
Acessórios de interiores
TE:
Capa de cadeira
Capa de sofá
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Capa campeira
NA:
Capa de lã, parcialmente forrada, aberta em toda a frente, com botões, e tendo
nos dois lados aberturas por onde a pessoa pode tirar os braços.
UP:
Capa colonial
TG:
Capa
SCA: 0306 Vestuário
Capa colonial
USE: Capa campeira
SCA: 0306 Vestuário
Capa de almofada
NA:
A cobertura da almofada, o que a envolve para protegê-la.
TG:
Almofada
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Capa de asperges
USE: Capa pluvial
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Capa de boné
NA:
Peça usada sobre o boné para protegê-lo contra a chuva.
TG:
Boné
SCA: 0306 Vestuário
Capa de cadeira
NA:
Capa protetora de cadeira.
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TG:
SCA:

Capa (mobiliário)
0201 Acessórios de Interiores

Capa de chuva
NA:
Casaco ou capa de tecido impermeável ou impermeabilizado, com ou sem capuz,
usado para abrigar seu usuário da chuva.
UP:
Casaco de chuva
Impermeável
TG:
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Capa de cortar cabelo
USE: Penteador
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Capa de faldistório
NA:
Peça de tecido que recobre um faldistório ocultando suas quatro pernas. A
coloração da capa será conforme o tempo litúrgico correspondente.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
TA:
Faldistório
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Capa de livro
NA:
Capa móvel com que se envolve um livro para protegê-lo, feita geralmente de
couro ou de cartão forrado de tecido.
UP:
Porta-livros
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Capa de roupa
NA:
Capa de tecido e/ou plástico, geralmente fechada por um zíper, usada para
proteger as roupas de poeira, traça etc.
TG:
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Capa de sofá
NA:
Capa protetora de sofá.
TG:
Capa (mobiliário)
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Capa pluvial
NA:
Capa longa e ampla, com feixe à frente, que o sacerdote usa ao dar a bênção do
Santíssimo ou ao conduzi-lo nas procissões eucarísticas. Usa-se também no rito de
aspersão da assembleia.
UP:
Capa de asperges
TG:
Vestuário litúrgico e ritual
TE:
Broche (capa pluvial)
TA:
Capa
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Capacete
NA:

Cobertura de cabeça, com diversas formas, geralmente feita em material
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TG:
TE:
SCA:

resistente a impactos e com forração interna, usada para proteger a cabeça de
esportistas, operários, bombeiros, esportistas etc.
Cobertura de cabeça
Capacete de motociclista
Capacete de serviço
Cobre-nuca
0306 Vestuário

Capacete de armadura
NA:
Peça de armadura que cobria a cabeça dos antigos guerreiros.
TG:
Armadura
TE:
Borgonhesa
Celada
Elmo
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Capacete de combate
NA:
Capacete de metal ou fibra sintética usado na cabeça para proteção contra
estilhaços de artilharia.
NI:
Usar apenas para aqueles fabricados a partir do século XX.
TG:
Equipamento de defesa
TE:
Bacinete
Morrião
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Capacete de motociclista
NA:
Capacete de copa oval e viseira de material transparente, usado por motociclistas.
TG:
Capacete
SCA: 0306 Vestuário
Capacete de serviço
NA:
Capacete usado em serviço, sobretudo na construção.
TG:
Capacete
SCA: 0306 Vestuário
Capacho
NA:
TG:
SCA:
Capanga
NA:
TG:
SCA:
Capela
NA:

Limpa-pés que é um pequeno tapete de fibra natural ou sintética, esparto, palha
ou outro material, geralmente retangular, onde se limpam as solas dos calçados ou
os pés.
Limpa-pés
0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Bolsa de pequeno tamanho usada a tiracolo por viajante ou caçador. Compõe
também o traje dos orixás Oxóssi, Oxaguiã e Logunedé.
Bolsa
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Edificação de pequenas dimensões destinada à realização de cultos, rituais e
cerimônias religiosas. Pode, ainda, estar integrada a um conjunto religioso como
conventos e mosteiros, além de sedes de fazendas e palácios.
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TG:
SCA:
Capelada
NE:
TG:
SCA:

Estruturas edificadas
0103 Estruturas Edificadas
Peça de couro que cobre a boca dos coldres de sela.
Coldre (sela)
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Capelo de alambique
NA:
Recipiente de cobre em forma de bacia, posicionado no topo da coluna de
destilação do alambique artesanal. O vapor proveniente da caldeira, aquecida por
fogo, sobe pela coluna de destilação e se condensa ao entrar em contato com o
fundo do capelo preenchido com água fria. Conhecido também por capacete.
TG:
Alambique
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Capinadeira
USE: Roçadeira
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Capitel
NA:
TG:
SCA:
Capote
NA:
TG:
SCA:

Parte superior da coluna, sobre o fuste. Por extensão de sentido, parte superior,
geralmente ornamentada, de pilar, pilastra ou similar.
Coluna
0101 Elementos de Construção
Capa ou sobretudo masculino comprido, em geral com capuz, mais usado por
soldados.
Capa
0306 Vestuário

Cápsula de fulminante
USE: Espoleta
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Capuchana
NA:
Capa de lona ou metal leve com que se cobrem algumas partes das embarcações
como armações de meias-laranjas, escotilhas, aberturas do convés e os motores
de embarcação miúda.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Capuz
NA:
NI:
TG:
SCA:
Carabina
NA:

Cobertura de cabeça presa a outra peça do vestuário, como capa, por costura ou
por botões.
Usar apenas quando inexistir a peça principal.
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário
Arma de fogo portátil, usada pela cavalaria e por caçadores, mais curta que a
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TG:
TE:
SCA:

espingarda, tendo entre 1 m e 1,2 m de comprimento. Se arma militar, é equipada
com baioneta. Hoje em dia, esta arma, no Exército, é conhecida como Fuzil.
Arma de fogo
Carabina-bengala
Carabina-revólver
1301 Armas e Acessórios

Carabina-bengala
NA:
Carabina oculta em uma bengala.
TG:
Carabina
TA:
Bengala
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Carabina-revólver
NA:
Carabina com mecanismo de repetição baseado em um revólver.
TG:
Carabina
TA:
Revólver
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Carcabas
NA:
UP:
TG:
SCA:
Carcás
NA:
UP:
TG:
SCA:
Carda
NA:
TG:
SCA:

Par de castanholas africanas feitas de metal, cujas peças são unidas por finas
cordas.
Karabib
Shkashek
Castanholas
0604 Objetos Associados à Música
Recipiente acessório da zarabatanas, bestas e arcos, provido de alça, no qual são
acondicionadas pequenas setas, virotes e flechas.
Aljava
Armas e acessórios
1301 Armas e Acessórios
Ferramenta composta de dentes, semelhante ao pente ou escova, que serve para
desembaraçar o algodão, o cânhamo, o linho, a lã etc.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Carga de profundidade
NA:
Bomba lançada por navios ou aviões, detonando a uma certa profundidade sob a
água, usada contra submarinos.
UP:
Bomba de profundidade
TG:
Bomba
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Cariátide
NA:
TG:

Estátua de figura ou meia figura de mulher que sugere sustentar um elemento de
construção como entablamento, coluna ou pilastra. Trata-se do equivalente
feminino do atlante, com vestes longas.
Escultura arquitetônica
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SCA:
Carimbo
NA:
NI:
TG:
TE:
TA:
SCA:

0101 Elementos de Construção
Peça de metal, de madeira ou de borracha, contendo letras, números ou figuras
em relevo, usada para marcar ou autenticar, à tinta, documentos, identificar livros
etc.
Usar apenas quando não se tratar de um carimbo (selo).
Equipamento de comunicação escrita
Almofada de carimbo
Carimbo (selo)
Porta-carimbos
Matriz de selo
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Carimbo (selo)
NA:
Matriz de selo na qual se usa tinta para imprimir o selo, como os carimbos
normais.
UP:
Selo tinta
TG:
Carimbo
Matriz de selo
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Carimbo precursor (impressão)
USE: Precursor
SCA: 1106 Documentos Postais
Carmona
USE:
SCA:

Cremona
0101 Elementos de Construção

Carnê de baile
NE:
Caderneta pequena e ornada, usada pelas mulheres nos bailes da aristocracia ou
de famílias influentes, no século XIX e primeiro terço do século XX. Nelas se
escreviam os dados do evento, as peças musicais que seriam apresentadas e os
nomes dos cavalheiros que gostariam de dançar com elas. Os carnês de baile
complementavam outros acessórios como o lenço de mão e o leque.
TG:
Equipamento de festas
SCA: 0801 Equipamento de Festas
Caroça
NA:
TG:
SCA:
Carona
NA:
TG:
SCA:

Capa confeccionada em tiras espessas de palhas soltas, presas na parte superior
por trançado amarrado nos ombros. Pode ser usada também como capa de chuva.
Capa
0306 Vestuário
Peça lisa de couro colocada por cima do baixeiro e na qual se assenta a sela para
montar.
Manta de sela
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Caronada
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NA:
TG:
TA:
SCA:
Carranca
NA:
TG:
TA:
SCA:

Peça de artilharia muito curta, bem mais leve do que as peças comuns de calibre
similar, de uso primordialmente naval e, de forma secundária, na defesa de
fortificações.
Peça de artilharia
Canhão
1301 Armas e Acessórios
Figura de proa comum no Brasil nas barcas do rio São Francisco até a década de
1940, usada como talismã para protegê-las.
Figura de proa
Talismã
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Carrapeta (brinquedo)
NA:
Pião pequeno que se faz girar com pressão exercida pela ponta dos dedos.
TG:
Pião
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Carregador
USE: Pente de munição
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Carregador de cartucho
NA:
Ferramenta ou aparelho destinado a colocar a espoleta, a pólvora e/ou o projétil
no estojo, formando o cartucho completo.
TG:
Munição e acessórios
TA:
Cartucho
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Carretel (fiação)
NA:
Cilindro geralmente com bordas salientes, de tamanhos diversos, em que se
enrolam fios de fibras têxteis.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Carretel de linha
NA:
Pequeno cilindro oco, de madeira, metal, papelão ou plástico, geralmente com
rebordos, onde se enrolam fios de seda, algodão etc., usado nos serviços de
costura ou bordados.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Carretilha
NA:
Pequeno instrumento com roda denteada que, ao girar, corta ou pontilha massa
de pastéis, bolos, biscoitos etc.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Carrilhão
NA:

Instrumento musical formado por uma série de sinos. Pode ser tocado
manualmente, por meio do teclado, ou através de artefato mecânico.
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TG:
TA:
SCA:

Idiofone
Sino
0604 Objetos Associados à Música

Carrilhão litúrgico
USE: Campainha de altar (conjunto)
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Carrinho de bebê
NA:
Pequeno veículo de quatro rodas, de formatos e tamanhos diversos, usado para
transportar bebês e crianças enquanto pequenas.
UP:
Carro de bebê
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Carrinho de chá
NA:
Móvel de dimensão média, constituído de duas ou mais prateleiras sobre rodas,
próprio para pousar os apetrechos de chá e os alimentos servidos com tal bebida.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Carrinho de mão
NA:
Carro de uma só roda, dianteira, provido de dois varais empurrados por uma
pessoa e usado para transporte de materiais diversos.
UP:
Carro de mão
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Carrinho de rolimã
NA:
Brinquedo feito artesanalmente com uma tábua sobre rodas de rolimã sobre a
qual o indivíduo se senta e se desloca.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Carro
NA:
UP:
TG:
SCA:

Veículo movido a motor de explosão, de quatro rodas, que se destina ao
transporte de passageiros ou carga.
Automóvel
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Carro de bebê
USE: Carrinho de bebê
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Carro de boi
NA:
Carro movido a tração animal, constituído por uma espécie de carroça reforçada
com cabeçalho grosso, puxada por juntas de bois - dois, quatro ou oito animais.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
TA:
Canga
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
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Carro de combate
NA:
Veículo automotor fortemente blindado, normalmente de lagartas para uso em
todos os tipos de terreno, podendo raramente ser de rodas. É equipado com
canhões, metralhadoras e/ou mísseis. Sua função é proporcionar potência de fogo,
mobilidade e proteção para a guarnição em combate.
UP:
Tanque de guerra
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Carro de mão
USE: Carrinho de mão
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Carroça
NA:
TG:
TE:
SCA:

Carro quase sempre feito de madeira, geralmente puxado por animais, usado para
transporte de carga.
Veículos terrestres e acessórios
Carroça de padeiro
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Carroça de padeiro
NA:
Carroça usada para vender pão, com caixa fechada.
TG:
Carroça
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Carruagem
NA:
Veículo de tração animal, surgido na Inglaterra no século XVIII, com quatro rodas,
mais cômodo e seguro que o coche e a berlinda. A segurança de sua condução é
facilitada pela elevação do banco do cocheiro e a introdução de lanternas para lhe
dar maior visibilidade. O conforto melhora com a nova suspensão da caixa por
correias curtas e molas de aço em forma de C.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Carta de baralho
NA:
Cada uma das peças que compõem o baralho.
TG:
Baralho
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Cartão bancário
USE: Cartão de crédito
Cartão de débito
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Cartão comemorativo
USE: Placa comemorativa
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Cartão comercial
NA:
Espécie de cartão de visitas usado na vida profissional, que traz o nome, o
endereço e o telefone comerciais de seu dono.
TG:
Material de propaganda
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TA:
SCA:

Folha volante
0706 Material de Propaganda

Cartão de agulha de marear
NA:
Na agulha de marear, a parte de papel onde aparecem as direções norte, sul, leste
e oeste
TG:
Agulha de marear
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Cartão de crédito
NA:
Documento de plástico com tarja magnética identificadora, emitido por instituição
financeira que permite a seu portador a aquisição de mercadorias ou serviços, que
posteriormente ele pagará à instituição emissora à vista ou parcelado. Possui
validade, abrangência e limite de crédito, entre outras informações. Muitos
cartões de crédito também têm a função de débito automático.
UP:
Cartão bancário
TG:
Documentos de pagamento
TA:
Máquina de cartão de crédito/débito
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Cartão de débito
NA:
Documento de plástico com tarja magnética identificadora, emitido por instituição
financeira, com o qual o titular debita automaticamente de sua conta bancária o
valor de sua despesa.
UP:
Cartão bancário
TG:
Documentos de pagamento
TA:
Máquina de cartão de crédito/débito
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Cartão de telefone
NA:
Cartão magnético cuja leitura libera crédito (no total do valor pago pelo cartão)
para ligações telefônicas, em telefone público. No Brasil, os primeiros cartões
telefônicos foram emitidos em 1992 e vieram substituir as fichas de telefone.
UP:
Cartão telefônico
TG:
Documentos de pagamento
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Cartão de transporte
NA:
Cartão magnético, recarregável ou não, cuja leitura libera crédito para o
pagamento de viagens em transporte público como metrô, ônibus, trem e barcas,
sobretudo nos centros urbanos. Quando gratuito para o usuário, ele é pago pelo
poder público ou por empresas particulares.
TG:
Documentos de pagamento
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Cartão telefônico
USE: Cartão de telefone
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Cartaz
NA:

Anúncio ou aviso de dimensões variadas, geralmente ilustrado com desenhos ou
fotografias, apropriado para ser afixado em lugares públicos.
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TG:
SCA:

Reclamo
0706 Material de Propaganda

Carteira (bolsa)
NA:
Bolsa pequena, geralmente com fecho e formato retangular, para guardar cartões,
documentos, dinheiro e pequenos objetos.
TG:
Bolsa
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Carteira de dinheiro
NA:
Pequena bolsa, geralmente de couro, lona etc., que serve para guardar dinheiro.
TG:
Bolsa
TE:
Porta-moedas
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Cartela
NA:
TG:
SCA:

Superfície lisa, geralmente em forma de um pergaminho, delimitada por
cercadura, para se gravar uma inscrição ou para ornato. Geralmente é disposta em
parede, friso, pedestal ou cimalha.
Elemento decorativo
0101 Elementos de Construção

Cartela de bingo
NA:
Cartela com 24 números impressos, que variam de 1 a 99, dispostos
aleatoriamente, formando 5 colunas por 5 linhas, usada no jogo de bingo.
NI:
Usar apenas quando inexistir o jogo completo.
TG:
Bingo
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Cartela do INRI
NA:
Cartela que contém as letras INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, que significa
Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus) e que se coloca no alto dos crucifixos ou sobre o
nimbo do Cristo crucificado.
TG:
Crucifixo
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cartola
NA:
TG:
SCA:

Cobertura de cabeça masculina, de aba estreita e copa alta e cilíndrica,
frequentemente de cor preta e brilhante, usada em ocasiões solenes.
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário

Cartucheira
NA:
Estojo ou tira de couro ou de lona, geralmente usado à cintura ou a tiracolo, onde
se guardam cartuchos para arma de fogo.
UP:
Patrona
TG:
Munição e acessórios
TA:
Cartucho
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Cartucho
NA:

Munição das armas de fogo, constituída de um estojo, cheio de pólvora ou de
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UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

outro propelente, em cuja base se encontra a espoleta e em cuja extremidade se
coloca o projétil, reunindo numa só unidade todos os elementos para a execução
de um tiro.
Munição completa
Munição e acessórios
Cartucho de festim
Carregador de cartucho
Cartucheira
1303 Munição e Acessórios

Cartucho de festim
NA:
Cartucho carregado com pólvora ou outro propelente, mas sem projétil, para gerar
o som e a fumaça do disparo. É, portanto, uma bala sem efeito destrutivo, usada
em exercícios militares, cenas de teatro ou cinema, salvas comemorativas etc.
TG:
Cartucho
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Carumbé
NA:
UP:
TG:
SCA:

Recipiente de formato cônico usado nos garimpos de ouro e diamante, em que se
põe o cascalho a ser lavado para a procura do metal ou das pedras.
Calumbé
Equipamento de atividades extrativas
0405 Equipamento de Atividades Extrativas

Casa de engenho
NA:
Estrutura destinada à instalação de equipamentos e maquinário para
beneficiamento de produtos agrícolas.
TG:
Estruturas edificadas
TE:
Casa de farinha
SCA: 0103 Estruturas Edificadas
Casa de farinha
NA:
Casa de engenho que abriga e preserva material para a produção da farinha de
mandioca como cocho, peneiras, forno, prensa e roda de sevar.
UP:
Engenho de mandioca
TG:
Casa de engenho
SCA: 0103 Estruturas Edificadas
Casaca
NA:

TG:
SCA:
Casacão
USE:
SCA:

Traje do vestuário masculino de cerimônias, cujo casaco é curto na frente, com
aba longa na parte de trás. O paletó é cortado na cintura, na parte da frente,
formando um "V". As lapelas são de seda e os mais tradicionais têm três botões de
cada lado. As que têm a aba curta atrás são chamadas de meia-casaca. É usada
com calça do mesmo tecido e da mesma cor, preta de modo geral.
Vestuário
0306 Vestuário
Sobretudo
0306 Vestuário

Casaco
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NA:

TG:
TE:
SCA:

Peça de vestuário com mangas, abotoada na frente, que cobre o torso, geralmente
usada por cima da camisa, blusa etc. Seu comprimento pode chegar a qualquer
altura entre os quadris e as pernas. Usado para se aquecer ou como adorno, os
casacos podem ser produzidos com diversos tecidos e em vários estilos.
Vestuário
Dólmã
Japona
Sobrecasaca
0306 Vestuário

Casaco de bebê
NA:
Casaco pequeno, usado pelos recém-nascidos para aquecê-los.
TG:
Roupa de bebê
SCA: 0306 Vestuário
Casaco de chuva
USE: Capa de chuva
SCA: 0306 Vestuário
Casal (caixa)
NA:
Caixa com compartimentos. Em cada um deles é colocado um novelo e os fios são
daí tirados para se tecer. Acima da caixa existe uma estrutura com peças de
madeiras finas e retas, uma das quais é disposta na posição horizontal e paralela
aos compartimentos. Esta possui orifícios equidistantes que são denominados de
"guia-fios". A casal, juntamente com a espadilha, regula a tensão dos fios e
permite que diferentes fios sejam urdidos ao mesmo tempo.
UP:
Urdidor
TG:
Tear manual
TA:
Novelo
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Casquete
NA:

TG:
SCA:
Cassete
USE:
SCA:

Cobertura de cabeça sem abas, de formato redondo ou oval, com as laterais retas
e a copa baixa e achatada (ou levemente convexa). De origem militar, tornou-se
comum mais tarde como adereço feminino de cabeça e como parte do uniforme
de porteiros de hotéis.
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário
Fita cassete
0604 Objetos Associados à Música

Cassetete
NA:
Arma de choque que consiste em um cacete ou bastão de tamanhos variados, de
madeira ou de borracha, com alça em uma das extremidades, usada geralmente
por policiais em situações de confronto.
TG:
Arma de choque
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Castanholas
NA:
Instrumento de percussão constituído de dois pares de pequenas peças de
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TG:
TE:
SCA:
Castão
NA:
TG:
SCA:
Castiçal
NA:
TG:
TE:
SCA:

madeira em forma de concha, unidas por um cordão pelo qual se enlaçam os
dedos, para serem batidas uma na outra contra a palma da mão. Os sons
produzidos possuem altura indeterminada.
Idiofone
Carcabas
0604 Objetos Associados à Música
Ornato que fica na parte superior das bengalas.
Bengala
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Utensílio de materiais diversos (metal, madeira, porcelana etc.), com base de
apoio, e em cuja parte superior há um bocal onde se coloca uma vela para
iluminar.
Objetos e equipamentos de iluminação
Arandela
Candelabro
Palmatória (castiçal)
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Castiçal de altar
NA:
Castiçal de uma só vela, que se coloca sobre o altar. Utilizados em número
variável, geralmente de dois a doze, os castiçais costumam fazer conjunto com a
cruz de altar.
TG:
Castiçal de igreja
TA:
Cruz de altar
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Castiçal de banqueta
USE: Tocheiro
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Castiçal de igreja
NA:
Castiçal de diversas formas, materiais e estilos, geralmente com decoração de
símbolos e motivos religiosos. É composto por pé ou base, fuste, normalmente
com um bocal e uma arandela, e capitel ou cálice. Segundo um costume
estabelecido durante o século XVII, se colocava de preferência sobre o altar,
fixando-se também seu número: seis para missas cantadas, quatro e dois para as
rezadas e sete para a função pontifical. Podem ser colocados também na banqueta
(degrau acima do altar).
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TE:
Candelabro das Trevas
Candelabro de igreja
Castiçal de altar
Castiçal pascal
Palmatória pontifical
Tocheiro
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Castiçal pascal
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NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

Castiçal de grandes dimensões (mais de dois metros de altura) onde se coloca o
círio pascal. Habitualmente tem a forma de uma coluna esculpida, suportada por
uma base que pode assumir diversas formas. Coloca-se, no tempo pascal, no coro
ou na capela-mor, no lado do Evangelho, e no resto do ano, junto à pia batismal.
Tocheiro pascal
Castiçal de igreja
Círio pascal
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Castiçal processional
USE: Lanterna processional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Castrador
USE: Alicate de castração
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Casula
NA:

UP:
TG:
SCA:

Veste superior usada por todos os clérigos, sobre os restantes paramentos,
durante a celebração da missa e na procissão do Santíssimo ou pelos cônegos em
missa solene. Geralmente de seda ou tecido com trama dourada ou prateada, é
decorada com galões e bandas de tecido diferente também delimitadas por galão
(sebasto), e segue as cores do tempo litúrgico. Os sebastos contribuem para a
definição da casula, do ponto de vista formal: nas costas, costumam desenhar uma
cruz, por vezes, com os braços em V, ou, mais raramente, uma simples banda
vertical; na parte da frente, uma banda vertical ou um motivo em T e uma faixa
larga ao pescoço. Ao longo dos tempos, a casula tem sofrido alterações, podendo
cobrir os braços ou só os ombros e ser forrada ou não.
Planeta
Vestuário litúrgico e ritual
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Cata-vento
USE: Anemoscópio
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Cata-vento (brinquedo)
NA:
Brinquedo feito em geral de papel colorido formando triângulos que, fixados na
extremidade de haste de madeira ou bambu, gira movido por sopro ou vento.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Catafalco
NA:

TG:
TA:

Estrado alto destinado à exposição solene de um caixão ou da representação do
morto nas honras fúnebres, mormente nas missas de corpo presente.
Compreende uma essa, isto é, o porta-caixão, e pode ser colocado sobre degraus.
Frequentemente está recoberto de tecidos com as cores funerárias, pinturas
alegóricas, emblemas ou esculturas e, às vezes, por uma estrutura mais complexa
em forma de baldaquino (dossel funerário).
Mobiliário de culto
Andor funerário
Caixão
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SCA:

0901 Mobiliário de Culto

Cátedra
USE:
SCA:

Cadeira episcopal
0901 Mobiliário de Culto

Catraca de aramar
NA:
Peça metálica e vazada, com tubo cilíndrico no seu interior, por onde passa o
arame farpado, usada para esticar arame farpado na construção de cercas.
TG:
Esticador de arame de cerca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Catre
NA:
TG:
SCA:

Cama de estrutura bem simples.
Cama
0202 Mobiliário

Catre de viagem
USE: Cama de viagem
SCA: 0202 Mobiliário
Causeuse
USE:
SCA:

Conversadeira
0202 Mobiliário

Cautela de penhor
NA:
Recibo provisório fornecido por casas de penhores a clientes que nelas levantaram
empréstimo.
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Cavadeira
NA:
Peça de ferro trapezoidal, com uma das extremidades afiada, que se adapta a um
cabo de madeira, formando um utensílio que serve para cavar o solo para plantio,
para a colocação de mourões etc.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TE:
Cavadeira articulada
Cavadeira trado
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Cavadeira articulada
NA:
Cavadeira formada por dois cabos de madeira paralelos unidos por peça de ferro
que possui duas lâminas planas articuladas.
TG:
Cavadeira
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Cavadeira trado
NA:
Cavadeira de metal usada para perfurar solos arenosos, argilosos etc. formada por
cabo ajustável, um tubo central e lâmina em forma espiral que facilita a abertura
de furos para mourões, postes, estacas e para o plantio.
TG:
Cavadeira
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
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Caval
USE:
SCA:

Kaval
0604 Objetos Associados à Música

Cavalete com rodízio
NA:
Suporte alto com uma plataforma giratória sobre a qual os escultores colocam o
material que vão trabalhar: gesso, mármore, pedra, terracota etc.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TA:
Escultura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Cavalete de ateliê
NA:
Cavalete de madeira, reto e pesado, usado para sustentar grandes telas ou painéis,
que consiste de uma estrutura retangular montada verticalmente sobre uma base
resistente, com uma escora vertical no centro e um travessão ajustável horizontal
em que repousa a pintura. Trata-se de aparelho fixo permanente que não pode ser
desarmado ou dobrado quando fora de uso.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Cavalete de campo
NA:
Cavalete leve, de madeira ou de metal, facilmente transportável, composto de um
tripé ajustável encimado por uma barra vertical e um travessão horizontal, no qual
se pode afixar uma pintura
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Cavalo-de-pau
NA:
Brinquedo improvisado feito de diferentes materiais como bambu, cabo de
vassoura ou um pedaço de pau qualquer, a que algumas vezes se acrescenta
cabeça de cartolina ou madeira, simulando uma montaria.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Cavaquinho
NA:
Instrumento de corda cujo som é obtido pelo tanger de quatro cordas de metal em
geral com um plectro. É feito de madeira com formato semelhante ao do violão,
mas em tamanho menor. Muito utilizado nos grupos musicais de choro e de
samba.
TG:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Cavilha
NA:
TG:
SCA:

Peça de madeira em forma de argola que serve para fixar o leme e os cabos de
manobra empregados para levantar grandes pesos nas embarcações.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Cavilha de vareta
NA:
Peça metálica usada perpendicularmente nas extremidades de varetas de armas
de fogo portáteis, para auxiliar na remoção de balas encravadas ou de outras
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TG:
SCA:
Caxambu
NA:
TG:
SCA:
Caxangá
NA:
NI:
TG:
TA:
SCA:
Caxixi
NA:
TG:
TA:
SCA:
CD-Áudio
USE:
SCA:

obstruções no cano da arma.
Vareta de arma
1301 Armas e Acessórios
Instrumento de percussão de fuste cilíndrico, com uma só membrana, utilizado no
Brasil na dança de caxambu e no jongo.
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música
Gorro branco de marinheiros cuja copa é formada por seis triângulos iguais e a aba
é do mesmo tecido da copa, com entretela e reforçada.
Usar apenas quando inexistir a farda de marinheiro.
Gorro
Farda de marinheiro
0306 Vestuário
Chocalho feito de palha trançada em forma de cesta tendo o fundo feito de cabaça
ou madeira e com sementes no interior. É utilizado no jogo da capoeira
juntamente com o berimbau.
Chocalho
Berimbau
0604 Objetos Associados à Música
Disco compacto de áudio
0604 Objetos Associados à Música

CD-player
NA:
Aparelho de reprodução no qual as informações sonoras são lidas de um disco
compacto (CD).
TG:
Sistema de som
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
CDB
USE:
SCA:
Cédula
NA:

UP:
TG:
SCA:

Certificado de depósito bancário
1103 Documentos de Comércio
Pequena folha de papel, geralmente retangular, usada como dinheiro oficial de um
país. Em cada país (ou grupo de países que formam um mercado comum), as
cédulas são impressas e controladas pelo governo, e cada uma representa certo
valor, expresso em número de unidades monetárias.
Nota (dinheiro)
Papel-moeda
Dinheiro
1101 Dinheiro

Cédula de propaganda
NA:
Reclamo no formato de uma nota (papel-dinheiro).
286

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
TG:
SCA:

Reclamo
0706 Material de Propaganda

Cédula eleitoral
NA:
Em eleições, papel impresso com o nome e/ou número dos candidatos, ou com
espaço para escrevê-los, e que se deve depositar em urna, como forma de votar.
Neste caso, quando não há uso de máquinas para votação eletrônica.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
TE:
Urna eleitoral
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Cédula hipotecária
NA:
Título de crédito nominativo e endossável, emitido por banco em favor do
tomador, e garantido por hipoteca. Trata-se, portanto, de uma promessa de
pagamento de empréstimo levantado com a garantia real de hipoteca de algum
bem como imóveis, mercadorias etc.
UP:
Letra hipotecária
TG:
Documentos de comércio
TE:
Cédula hipotecária rural
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Cédula hipotecária rural
NA:
Cédula hipotecária de crédito vinculado a financiamento rural.
TG:
Cédula hipotecária
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Cédula pignoratícia
USE: Warrant
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Cédula pignoratícia rural
NA:
Warrant que tem como garantia o penhor sobretudo de mercadorias
armazenadas, amplamente utilizado na concessão de crédito rural pelas
instituições financeiras oficiais, e conhecido pela sigla CRP.
UP:
Cédula rural pignoratícia
TG:
Warrant
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Cédula rural pignoratícia
USE: Cédula pignoratícia rural
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Ceifadeira
NA:
Veículo motorizado que executa a colheita das plantações, realizando os processos
de colheita, debulha e limpeza dos grãos.
UP:
Ceifador
Ceifeira debulhadora
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Ceifador
USE:

Ceifadeira
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SCA:

0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Ceifeira debulhadora
USE: Ceifadeira
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Celada
NA:
TG:
SCA:
Celesta
NA:

TG:
SCA:

Peça da armadura que cobre e defende a cabeça, cuja copa se alonga na parte
posterior, formando uma espécie de cobre-nuca inteiriço, tendo na altura dos
olhos duas aberturas horizontais.
Capacete de armadura
1302 Equipamento de Defesa
Instrumento de percussão que se assemelha a um pequeno piano de armário. É
formado por uma caixa de ressonância na qual estão posicionadas lâminas de
metal que são percutidas por pequenos martelos com pontas de feltro que são
acionados pelos dedos do executante no teclado.
Idiofone
0604 Objetos Associados à Música

Cenário (desenho)
NA:
Desenho do lugar em que decorre a ação ou parte da ação de um espetáculo
cênico (peça teatral, balé etc.), concebido e executado pelo cenógrafo.
TG:
Objetos associados às artes cênicas
TA:
Desenho
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Cencerro
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Sino confeccionado em metal, geralmente cobre ou ferro, utilizado para
localização do rebanho. Coloca-se pendurado ao pescoço de algum animal.
Cincerro
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
Sino
Arreio
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
0604 Objetos Associados à Música

Centro de mesa
NA:
Utensílio de prata, porcelana, cristal etc. que se destina a adornar/guarnecer o
centro das mesas de refeições. Pode ser muito extenso e comportar vários
elementos (vasos, figuras, castiçais) ou ser constituído de uma única peça (floreira,
por exemplo), não raro sobre bandeja de espelho.
TG:
Acessórios de interiores
TA:
Floreira
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Cepo de açougue
NA:
Pedaço de tronco de madeira grossa, cortado perpendicularmente ao eixo, que
nos açougues é usado como mesa para cortar a carne. Hoje, ainda com a mesma
denominação, trata-se de mesa em aço inox e tampo em polietileno.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
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SCA:
Cerca
NA:
NE:
TG:
SCA:
Cercado
NA:
UP:
TG:
SCA:

0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Estrutura que delimita, circunda e/ou protege uma área ou parte dela por meio de
arame, tela, tábua ou outras peças de madeira, além de arbustos ou ramos,
sustentados por estacas fincadas no terreno.
Quando construída de materiais mais resistentes como pedra, tijolo ou concreto, a
cerca é denominada muro.
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Móvel geralmente retangular, por vezes desmontável, construído com grades,
onde se colocam crianças que ainda não caminham.
Chiqueirinho
Mobiliário
0202 Mobiliário

Cércea (desenho)
USE: Curva francesa
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Ceroula
NA:
TG:
SCA:

Peça íntima do vestuário masculino até o tornozelo, usado por baixo das calças,
para a proteção do frio.
Roupa íntima
0306 Vestuário

Certificado de depósito bancário
NA:
Título nominativo de renda fixa, representativo de depósitos a prazo, utilizado
pelos bancos comerciais como mecanismo de captação de recursos.
UP:
CDB
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Cesta
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Utensílio próprio para a guarda e transporte de objetos diversos, feito de material
vário (vime, palha etc.) entrançado, provido ou não de alças e/ou tampa, conforme
o uso.
Recipientes
Balaio
Caçuá
Cofo
Nassa
15 RECIPIENTES

Cesta de esmolas
NA:
Pequena cesta utilizada em certos cultos cristãos na coleta das oferendas.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cesta de fritura
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NA:
TG:
SCA:

Recipiente aramado, com cabo, para ser mergulhado em panela que contenha
óleo para se fritar algum alimento.
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Cesta de lixo
NA:
Lixeira móvel de madeira, couro, papel, metal, acrílico etc., de forma e tamanho
variados, onde se reúne, sobretudo, o lixo de papel, em salas de estar, bibliotecas,
escritórios etc.
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Cesta de piquenique
NA:
Recipiente usado em passeio a local ao ar livre (campo ou praia) para levar
alimentos que poderão ser desfrutados na refeição feita em meio à natureza.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TA:
Equipamento de recreação ao ar livre
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Cesto de pescador
USE: Cofo
SCA: 15 RECIPIENTES
Cetro (religião)
NA:
Vara vertical, de diversos materiais, usada como símbolo de autoridade, poder ou
dignidade religiosa. Acompanha também, em numerosas ocasiões, a
representação de algumas divindades. Quando usada nas igrejas, é uma vara larga
de prata ou coberta de prata, ou de madeira dourada, prateada ou pintada.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cetro de imagem devocional
NA:
Atributo de imagem sagrada, geralmente uma escultura, aludindo à sua condição
de realeza.
TG:
Atributo de imagem devocional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cetro majestático
NA:
Bastão usado como símbolo da autoridade real, geralmente empunhado pelo
monarca na mão direita. Os materiais empregados na sua confecção são, em geral,
o ouro e pedras preciosas, dentre outros.
TG:
Insígnias
TA:
Coroa majestática
Trono
SCA: 1001 Insígnias
Chafariz
NA:

Estrutura provida de uma ou várias bicas por onde escoa água, geralmente
disposta em praças públicas, construída em alvenaria, pedra de cantaria e ferro.
Originalmente ligado a uma nascente de água, canalização ou aqueduto, o chafariz
era destinado ao provimento de água potável para a população e animais.
Posteriormente, com a mudança do sistema de abastecimento de água, passou a
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TG:
SCA:
Chaira
NA:
TG:
TA:
SCA:

ter função ornamental.
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Ferramenta que não tem o objetivo de afiar lâminas e sim de assentar e dar
polimento ao fio. É composta por uma peça de aço usualmente de forma cilíndrica,
com ranhuras na sua superfície, e um cabo de osso, metal ou madeira.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Pedra de afiar lâminas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Chaise-longue
NA:
Designação francesa para espécie de cama de dia. Tem assento alongado só com
costas numa das extremidades, podendo ter apoio de braços. Criada na França no
século XVIII, era estofada e podia constar de duas peças: uma poltrona e um
banco.
TG:
Cama de dia
TA:
Duquesa
SCA: 0202 Mobiliário
Chaise-percée
USE: Cadeira de higiene
SCA: 0202 Mobiliário
Chaleira
NA:
TG:
SCA:
Chambre
USE:
SCA:

Panela bojuda, de metal, com bico e tampa, própria para se aquecer água,
inclusive para o café e chá.
Panela
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Robe
0306 Vestuário

Chapa (fogão)
NA:
Peça plana, mais ou menos espessa, de metal resistente ao calor, usada para cozer
ou tostar certos alimentos.
NI:
Usar quando não se tratar de fragmento de um fogão.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TA:
Fogão
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Chapa (gravura)
NA:
Placa de metal ou bloco de outro material (madeira, pedra etc.) que serve de
matriz de uma gravura e na qual se abre um desenho em relevo ou encavo para
ser posteriormente impresso.
TG:
Matriz de gravura
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Chapa (moeda)
NA:
Peça de metal da qual serão obtidas os discos monetários.
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NI:
TG:
SCA:

Usar também quando estiver perfurada.
Disco monetário
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Chapa de uniforme civil
USE: Distintivo de uniforme civil
SCA: 1001 Insígnias
Chapa de uniforme militar
USE: Distintivo de uniforme militar
SCA: 1001 Insígnias
Chapeleira
USE: Cabide (móvel)
SCA: 0202 Mobiliário
Chapéu
NA:
TG:
SCA:

Cobertura de cabeça geralmente em forma de copa e quase sempre com aba, de
diferentes tamanhos, formatos e materiais (feltro, palha etc.).
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário

Chapéu-armado
NA:
Chapéu masculino de copa baixa com abas largas endurecidas viradas para cima
em três lados, formando um triângulo. Foi usado por militares e cavalheiros do
final do século XVII ao início do XIX. Existiu ainda o bicórnio, que originado do
tricórnio, possui dois bicos voltados para cima, o que lhe confere um formato
crescente, usado por aristocratas e militares nos séculos XVIII e XIX.
UP:
Bicorne
Bicórnio
Tricorne
Tricórnio
TG:
Cobertura de cabeça
SCA: 0306 Vestuário
Chapéu-coco
NA:
Cobertura de cabeça masculina de feltro endurecido, criada na Inglaterra em 1846,
ganhando popularidade entre a classe trabalhadora e, posteriormente, a
burguesia. É um chapéu curto, de copa arredondada e abas curvas nas laterais.
Este tipo de chapéu ficou mundialmente famoso graças a Charlie Chaplin e seu
personagem Carlitos.
TG:
Cobertura de cabeça
SCA: 0306 Vestuário
Chapéu-panamá
NA:
Cobertura de cabeça masculina, feita no Equador com a palha Toquilla, de cor
neutra e dobrável.
TG:
Cobertura de cabeça
SCA: 0306 Vestuário
Chapéu cardinalício
NA:
Chapéu circular, de abas largas, em feltro vermelho e com um cordão de borlas
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TG:
SCA:

nas extremidades, entregue pelo papa a um cardeal como insígnia da sua nova
dignidade, na cerimônia da sua nomeação.
Vestuário litúrgico e ritual
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Charlateira
NA:
Dragona menor, de metal dourado ou prateado, sem franja, usada por oficiais de
certas armas.
TG:
Dragona
SCA: 1001 Insígnias
Charleston
USE: Contratempo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Charola
USE:
SCA:
Charrete
NA:
TG:
SCA:

Andor
0901 Mobiliário de Culto
Veículo leve de tração animal, normalmente descoberto, que tem duas rodas e
assento para duas ou três pessoas (incluindo o condutor) e que é puxado em geral
por equídeos.
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Charuteira
NA:
Recipiente usado para portar um número reduzido de charutos, feito sobretudo de
couro.
NE:
Usar apenas quando for portátil.
TG:
Porta-charutos
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Châtelaine
NA:
Corrente usada por senhoras, para prender chaves e outros pequenos objetos.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Chave
NA:
NI:
TG:
SCA:

Utensílio de metal que se introduz na fechadura à qual pertence para movimentar
a lingueta, o que possibilita abrir ou cerrar portas, tampas, cadeados etc.
Usar apenas quando inexistir a fechadura correspondente.
Objetos e equipamentos de segurança
0208 Objetos e Equipamentos de Segurança

Chave (ferramenta)
USE: Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave (insígnia)
NA:
Chave de dimensões e materiais variados, símbolo de posse ou de autoridade, ou
da concessão do título de cidadania a alguém.
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UP:
TG:
TE:
SCA:

Chave simbólica
Insígnias
Chave de camarista
1001 Insígnias

Chave (janela/porta)
NA:
Ferragem que se introduz na fechadura à qual pertence para movimentar a
lingueta e que possibilita abrir ou cerrar portas.
TG:
Fechadura (janela/porta)
SCA: 0101 Elementos de Construção
Chave Allen
NA:
Sistema de chave de aperto que se caracteriza pelo formato hexagonal de sua
extremidade que permite apertar ou soltar parafusos com sextavados internos. Os
modelos mais comuns têm o formato em “L” e são abaulados na ponta (o que
permite um melhor encaixe no parafuso). Muito utilizada na indústria mecânica e
automobilística.
UP:
Chave hexagonal
TG:
Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave canhão
NA:
Chave especial para colocação ou retirada de parafusos e porcas em locais de
difícil acesso. Podem ser com haste maciça ou tubular. Esta última facilita a
retirada de porcas quando o parafuso é muito longo.
TG:
Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave combinada
NA:
Chave de aperto que reune em uma só ferramenta os modelos da chave de boca e
o da chave estrela: uma ponta fixa e outra estrela. Neste modelo de chave, a
medida é a mesma em ambos os lados.
TG:
Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave comemorativa
NA:
Objeto em forma de chave, alusivo à comemoração de um evento.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Chave de aperto
NA:
Ferramenta manual, de diversos tipos, para aperto e desaperto de porcas e
parafusos, geralmente de metal com cabo de materiais diversos como madeira,
plástico, acrílico etc.
UP:
Chave (ferramenta)
Chave de parafuso
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TE:
Chave Allen
Chave canhão
Chave combinada
Chave de boca
Chave de fenda
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SCA:

Chave de grifo
Chave em cruz
Chave em L
Chave estrela
Chave Phillips
Chave Torx
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Chave de arame
USE: Chave de emendar arame
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Chave de boca
NA:
Chave de aperto aberta nas duas extremidades, denominadas bocas, e que tem
duas medidas diferentes em cada uma delas próprias para o encaixe da porca ou
do parafuso.
UP:
Chave fixa
TG:
Chave de aperto
TE:
Chave inglesa
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave de camarista
NA:
Chave do camareiro ou vedor, empregado superior que, no paço real ou fora dele,
serve ao rei ou à rainha.
TG:
Chave (insígnia)
SCA: 1001 Insígnias
Chave de cano
USE: Chave de grifo
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave de emendar arame
NA:
Pequena peça metálica, dobrada em si mesma na extremidade, formando um
pequeno gancho, usada, juntamente com o alicate, para emendar os arames
arrebentados de cercas.
UP:
Chave de arame
TG:
Esticador de arame de cerca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Chave de fenda
NA:
Chave de aperto que se caracteriza pela ponta larga e achatada de metal, em
formato de retângulo, com cabo de materiais variados. Sua função é ser
introduzida na fenda de um parafuso para girá-lo, apertando-o ou afrouxando-o.
As dimensões das chaves de fenda correspondem aos tamanhos dos parafusos.
TG:
Chave de aperto
TA:
Parafuso
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave de fenda (arma)
NA:
Chave de fenda usada na manutenção de armas, cujo cabo, quando existente, é
plano.
TG:
Armas e acessórios
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SCA:

1301 Armas e Acessórios

Chave de grifo
NA:
Chave de aperto regulável, usada para apertar peças, porcas, canos entre outros,
ou afrouxar com torques onde a opção manual não seria capaz. Existe em vários
tamanhos e é uma ferramenta potente muito comum na manutenção e reparos
em hidráulica e serviços gerais na construção civil.
UP:
Chave de cano
TG:
Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave de móvel
NA:
Chave de móveis, sobretudo de guarda, como armários, gavetas e cofres.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Chave de parafuso
USE: Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave de relógio
TG:
Relógio
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Chave de roda em cruz
USE: Chave em cruz
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave de roda em L
USE: Chave em L
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave em cruz
NA:
Chave utilizada para apertar e desapertar rodas automotivas em formato de cruz,
cujas 4 bocas de aperto têm o formato hexagonal.
UP:
Chave de roda em cruz
TG:
Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave em L
NA:
Chave de aperto muito utilizada por mecânicos na manutenção automotiva. Com
duas “bocas” de aperto são parecidas com as chaves canhão e por serem longas
são também usadas em locais de difícil acesso.
UP:
Chave de roda em L
TG:
Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave estrela
NA:
Chave de aperto fechada e que possue o tamanho certo da peça a ser parafusada
ou desparafusada. Pode ser sextavada ou estriada. Além disso, possue duas
medidas diferentes, uma em cada extremidade.
TG:
Chave de aperto
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SCA:

0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Chave fixa
USE: Chave de boca
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave hexagonal
USE: Chave Allen
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave inglesa
NA:
Chave de boca para ser utilizada em serviços de aperto ou desaperto, onde requer
mudanças e ajustes constantes de medidas do bocal. Substitui várias medidas de
chaves de boca em uma só ferramenta porque permite abrir ou fechar a
mandíbula móvel da chave, por meio de um parafuso regulador..
TG:
Chave de boca
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave Phillips
NA:
Sistema de chave de aperto que se caracteriza por ter a ponta fina, em formato de
cone. São usadas para apertar ou afrouxar parafusos do tipo fenda cruzada, ou
seja, os que tem o formato de “X” cavado.
TG:
Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chave simbólica
USE: Chave (insígnia)
SCA: 1001 Insígnias
Chave Torx
NA:
Chave de aperto que apresenta um desenho na ponta que garante maior área de
contato entre a chave e o parafuso, devido ao ângulo de torque mais preciso (15°)
dos parafusos para os quais ela serve.
TG:
Chave de aperto
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Chaveiro
NA:
TG:
SCA:
Chávena
USE:
SCA:

Pequeno utensílio, de uso individual, para portar e prender chaves, que muitas
vezes vem acompanhado de uma longa corrente.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Xícara
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Chemisier
NA:
Vestido reto e abotoado na frente, com a parte superior semelhante a uma
camisa.
TG:
Vestido
SCA: 0306 Vestuário
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Cheque
NA:
TG:
TE:
SCA:

Documento fornecido por um banco a quem nele tem conta, que equivale a
dinheiro uma vez preenchido com determinada quantia e assinado pelo titular da
conta.
Documentos de pagamento
Talão de cheques
1104 Documentos de Pagamento

Cheque de viagem
NA:
Cheque destinado a viajantes internacionais e emitido em moeda forte, que é
comprado de um banco ou organização congênere, com valor pré-fixado, assinado
pelo comprador no ato da aquisição e novamente assinado por ocasião da troca.
UP:
Traveler's check
TG:
Documentos de câmbio
SCA: 1102 Documentos de Câmbio
Chibanca
NA:
TG:
SCA:
Chibata
NA:
TG:
SCA:
Chicote
NA:
UP:
TG:
SCA:

Ferramenta constituída de uma lâmina, de um lado, e uma ponta semelhante à da
picareta, de outro, usada para arrancar de um terreno tocos de árvores.
Picareta
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Vara flexível e longa, usada para castigar pessoas (escravos, marinheiros etc).
Instrumentos de punição
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Ferramenta composta de cordel entrançado ou correia de couro, ligada ou não a
um cabo de madeira, e ordinariamente usada para incitar animais.
Rebenque
Relho
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
Veículos terrestres e acessórios
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Chilena
NA:
TG:
SCA:

Espora com grande roseta.
Espora
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Chimbal
USE:
SCA:

Contratempo
0604 Objetos Associados à Música

Chinela
USE:
SCA:

Chinelo
0306 Vestuário

Chinelo
NA:

Calçado sem salto que deixa livre o calcanhar, geralmente para uso doméstico.
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UP:
TG:
SCA:
Chinó
USE:
SCA:

Chinela
Pantufa
Calçado
0306 Vestuário
Peruca
0301 Adornos Corporais

Chiqueirinho
USE: Cercado
SCA: 0202 Mobiliário
Chocalho
NA:
TG:
TE:

SCA:

Instrumento sonoro que tem por princípio o choque entre dois corpos duros, um
envolvendo o outro. Com frequência é utilizado com fins de percussão,
acompanhando diversos tipos de músicas e danças.
Idiofone
Caxixi
Ganzá
Maracá (origem indígena)
Maraca (origem latino-americana)
Paiá
0604 Objetos Associados à Música

Chocalho (brinquedo)
NA:
Espécie de guizo de metal ou plástico que se dá às crianças de colo para
sacudirem, distraindo-se com o som produzido.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Chocolateira
NA:
Aparelho elétrico ou não em que se faz e se serve chocolate líquido e quente,
provido de cabo, tampa e bico, e geralmente de metal, vidro e/ou plástico.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Chuço
USE:
SCA:

Aguilhão
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Chuço (arma)
NA:
Arma branca de haste, com uma ponta aguçada, semelhante à lança, só que mais
curta (menos de 2,5 m) e com haste mais grossa, usada exclusivamente para o
combate a pé.
TG:
Arma branca
TE:
Chuço de abordagem
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Chuço de abordagem
NA:
Chuço com uma ponta e, às vezes, um gancho, à semelhança de um croque, usado
pelos tripulantes de embarcações.
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TG:
SCA:

Chuço (arma)
1301 Armas e Acessórios

Chumbada
USE: Peso de rede
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Chumbeiro
NA:
Recipiente que tem a forma de estojo, geralmente de couro, usado para guardar e
transportar chumbo de caça.
TG:
Munição e acessórios
TA:
Petrechos de caça
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Chumbinho
NA:
Chumbo fino de caça ou balins de diâmetro bem reduzido. Trata-se de projétil de
arma de pressão.
TG:
Bala
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Chupeta
NA:
TG:
SCA:

Peça de borracha que tem a forma de mamilo e que serve para acalmar, ninar e
ajudar a adormecer a criança.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Churrasqueira
NA:
Aparelhagem portátil para fazer churrascos, cujos formatos e dimensões variam.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Espeto de churrasco
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Chuveiro
NA:
TG:
SCA:

Peça dotada de bocal ou outro dispositivo, com uma chapa com numerosos
orifícios para permitir a passagem da água canalizada para a lavagem do corpo.
Equipamento hidráulico
0102 Equipamento Hidráulico

Cigarreira
NA:
Estojo ou caixa de metal, couro ou outro material, de uso individual, criado para
conter cigarros e cujas dimensões são proporcionais a estes. Alguns exemplares
eram feitos de ouro e prata com trabalho de ourivesaria.
TG:
Porta-cigarros
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Cigarreira-cinzeiro
NA:
Utensílio geralmente em formato redondo e de louça, madeira ou metal, podendo
ser ornamentado ou não, que consiste em um suporte, com aberturas ou orifícios
onde são colocados os cigarros, fixado a uma espécie de prato raso, com
reentrâncias que servem para apoiar o cigarro e, também, para colocar suas
cinzas.
TG:
Cinzeiro
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SCA:
Cigarrete
NA:
TG:
SCA:
Cilha
NA:
TG:
TE:
SCA:
Cilhão
NA:
TG:
SCA:
Cilício
NA:
TG:
SCA:

Porta-cigarros
0303 Objetos de Fumantes
Calça comprida feminina, justa e reta, em geral de denim.
Calça comprida
0306 Vestuário
Faixa de tecido reforçado ou correia larga de couro que passa por debaixo da
barriga das cavalgaduras para segurar a sela e a carga.
Arreio
Cincha
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Nos arreios dos animais de tiro, peça composta da cilha e da cataplasma.
Arreio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Faixa de cerdas ou de correntes de ferro com pontas. O cilício é preso ao corpo
sobre a pele como penitência e é usado por ascetas, monges ou alguns crentes
católicos para sua mortificação.
Objetos rituais e cerimoniais
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Cilindro (som)
USE: Cilindro fonográfico
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Cilindro fonográfico
NA:
Mais antigo meio de armazenamento de áudio, utilizado pelo vibroscópio de
Thomas Young, pelo fonoautógrafo de Leon Scott e pelo fonógrafo de Thomas
Edison. Foi comercialmente utilizado para este fim desde a invenção de Edison, em
1877, até 1929. Desde 1894 enfrentou a concorrência do disco utilizado pela
invenção de Berliner, o gramofone, que ganharia a competição, tornando-se o
meio de armazenamento de áudio padrão do mercado da música, até a ascensão
do disco de vinil. Os cilindros fonográficos, feitos de cera, celulose etc.,
continuaram a ser utilizados para ditados até meados da década de 1950.
UP:
Cilindro (som)
TG:
Fonógrafo
TA:
Gravação sonora
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Cílios postiços
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Cimalha
NA:

Arremate emoldurado formando saliência na superfície da parte superior da
parede externa de uma edificação e que serve, ao mesmo tempo, para ocultar o
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UP:
TG:
SCA:
Cincerro
USE:
SCA:
Cincha
NA:

TG:
TE:
SCA:

telhado. Sobre portas e janelas é chamada cimalha de sobreverga. Em geral é feita
de massa, pedra ou madeira e pode ter ornatos.
Cornija
Elemento decorativo
0101 Elementos de Construção
Cencerro
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
0604 Objetos Associados à Música
Faixa de couro que segura a sela, cuja parte central, que fica em cima da sela é o
travessão, provido de argolas em que se liga, pelo "látego" a "barrigueira", a parte
da cincha que passa pela barriga do cavalo, sendo apertada no lado oposto pelo
"sobrelátego"
Cilha
Barrigueira
Cinchador
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Cinchador
NA:
Peça de ferro ou de couro presa à cincha com uma argola em que se amarra a
presilha do laço.
TG:
Cincha
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Cincho
USE:
SCA:

Fôrma de queijo
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Cíngulo de alva
NA:
Cordão que permite ajustar a alva ao tamanho do corpo de quem a usa. É feito de
cânhamo ou linho branco e, por vezes, de seda ou lã, com os fios torcidos ou
entrançados e as pontas em borla, franja ou outro ornato similar. O cíngulo de alva
é, geralmente, branco, mas pode seguir as cores do tempo litúrgico.
TG:
Alva
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Cinta
NA:
TG:
SCA:

Peça íntima do vestuário feminino, feita de tecido resistente ou elástico, com ou
sem fecho, que se estende da cintura até os quadris, usada para modelar a
silhueta.
Roupa íntima
0306 Vestuário

Cinta-liga
NA:
Peça íntima do vestuário feminino que consta de uma pequena cinta dotada de
quatro tiras elásticas com dispositivos para segurar as meias compridas a fim de
conservá-las esticadas nas pernas.
TG:
Roupa íntima
SCA: 0306 Vestuário
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Cinteiro
NA:
TG:
SCA:
Cinto
NA:

TG:
TE:
SCA:
Cinturão
NA:
UP:
TG:
SCA:
Cinzeiro
NA:
TG:
TE:
SCA:
Cinzel
NA:

TG:
SCA:

Tira de tecido macio usada para proteger o umbigo dos recém-nascidos.
Roupa de bebê
0306 Vestuário
Faixa de largura variável, que se passa em torno da cintura, geralmente com uma
só volta, e se ata com laço ou prende com fivela ou outro tipo de fecho.
Confeccionada em materiais diversos (couro, tecido etc.) é usada para prender
saia, calça ou bermuda, ou como ornamento, complemento de vestuário.
Faixa (vestuário)
Cinturão
Fivela de cinto
0306 Vestuário
Cinto largo, geralmente de couro ou camurça, usado na cintura, por cima do traje,
para prender armas, cartucheiras e equipamentos. Pode ainda ter bolsa para se
portar dinheiro e/ou objetos miúdos.
Guaiaca
Cinto
0306 Vestuário
Utensílio de louça, metal etc. em que os fumantes depositam as cinzas de cigarros,
charutos, cachimbo etc.
Objetos de fumantes
Cigarreira-cinzeiro
0303 Objetos de Fumantes
Utensílio de ferro ou de aço usado por escultores e gravadores para esculpir,
entalhar, cortar ou gravar materiais como madeira, ferro, pedra etc. Em uma das
extremidades, lâmina cortante, aguçada e resistente; a outra, própria para ser
golpeada com maços de madeira ou metal. A espessura da ponta cortante varia e
seu uso depende do tipo de corte que se deseja obter.
Objetos associados à gravura
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
0603 Objetos Associados à Gravura
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Cinzel (couro)
NA:
Cinzel próprio para furar couro. Existem jogos com uma, duas, quatro ou seis
hastes.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Círculo a reflexão
NA:
Instrumento astronômico de navegação destinado à medida de ângulos,
principalmente à determinação da altura de um astro. Compõe-se de um prato
circular em cobre, com graduação na periferia, montado sobre uma empunhadeira
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TG:
TE:
SCA:

perpendicular ao seu plano, e que tem por finalidade mantê-lo à mão. Comporta
duas alidades móveis ao redor de um mesmo eixo perpendicular ao plano do
círculo e passando pelo seu centro, mas independentes entre si. Uma delas é
provida de uma luneta e pequeno espelho, e a outra de um grande espelho, além
do vernier.
Instrumento a reflexão
Círculo de reflexão
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Círculo de inclinação magnética
USE: Bússola de inclinação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Círculo de reflexão
NA:
Instrumento destinado a medir ângulos de 0 a 180 graus e determinar as cotas
com o objetivo de estabelecer as cartas marítimas, pois o teodolito não é utilizável
a bordo dos navios. Trata-se de uma versão simplificada do círculo a reflexão de
Borda, inventado no século XVIII para fins de navegação pela Lua e Sol.
UP:
Círculo hidrográfico
TG:
Círculo a reflexão
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Círculo hidrográfico
USE: Círculo de reflexão
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Círculo repetidor
NA:
Instrumento astronômico antigo, destinado a medidas de ângulos, composto
essencialmente de um círculo horizontal dividido, que pode girar ao redor de um
eixo vertical passando pelo seu centro, e de uma luneta denominada mergulhante.
TG:
Equipamento associado à astronomia
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Cirial
USE:
SCA:
Círio
NA:

Lanterna processional
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vela de cera, larga e grossa, com uma mecha tecida, que faz parte de quase todos
os cultos como um elemento litúrgico. Suas dimensões podem variar de 20 até
180cm. Seu uso nas cerimônias litúrgicas e religiosas remonta às origens da Igreja.
Como a água-benta, seu uso se dá tanto na liturgia quanto na devoção privada. Os
utilizados nas igrejas devem ser de cera de abelha purificada; os dos candelabros
de altar, de cera branca; os das missas de réquiem, das Sextas-feiras Santas ou dos
ofícios das "Trevas", são de cera não tratada (amarela). Sobre o altar devem ser
colocados pelo menos sete círios para uma missa pontifical e seis para uma missa
solene. A quantidade tem diversas simbologias: os seis círios ou luzes de altar
representam as orações constantes da Igreja; três círios, a Trindade. Alguns círios
podem colocar-se, acesos, diante de uma representação especialmente venerada
(círios votivos). Outros estão relacionados com certas festas ou cerimônias
particulares: comunhões (círio de comunhão), batismos (círio batismal), procissões
(círio de procissão), cerimônias funerárias (círio funerário) e enterros (círios de
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TG:
TA:
SCA:

luto).
Objetos rituais e cerimoniais
Círio pascal
Vela
Vela batismal
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Círio batismal
USE: Vela batismal
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Círio pascal
NA:
Círio grosso, benzido nos festejos da Páscoa, de cera branca, onde se gravam uma
cruz, as letras alfa e omega e o ano correspondente. Se coloca em um castiçal
pascal e queima na igreja durante toda a Semana Santa, assim como em certas
solenidades até o dia da Ascensão. Durante o resto do ano pode ficar perto das
pias de batismo e aceso nos batizados ou ainda na frente dos cortejos fúnebres.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Castiçal pascal
Círio
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cítara
NA:

UP:
TG:
SCA:

Instrumento de corda constituído por caixa de ressonância estreita, com formato
retangular e projeção semicircular em um dos lados. Acoplado à caixa existe um
braço trasteado e uma boca, ou seja, um orifício de ressonância. Existem cinco
cordas principais que são tangidas com um plectro e onde são feitas as digitações.
Também existe um número variável de cordas livres ou soltas, ou seja, que não
são digitadas.
Cítara boêmia
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música

Cítara boêmia
USE: Cítara
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Claque
NA:
TG:
SCA:
Clarim
NA:
TG:
SCA:
Clarineta
USE:
SCA:

Chapéu alto, de molas, que se fecha.
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário
Trompete natural com um bocal em forma de taça e tubo estreito. O instrumento
não apresenta válvulas. Atualmente o clarim é muito utilizado em bandas
militares.
Trompete
0604 Objetos Associados à Música
Clarinete
0604 Objetos Associados à Música
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Clarinete
NA:
UP:
TG:
TE:

SCA:

Instrumento de sopro com tubo cilíndrico, tocado com uma única palheta batente.
Existem clarinetes de diversos tamanhos e tonalidades. O instrumento soprano
afinado em si bemol é, atualmente, o mais amplamente utilizado.
Clarineta
Aerofone
Basset-horn
Clarinete alto
Clarone
Saxofone
0604 Objetos Associados à Música

Clarinete alto
NA:
Instrumento de sopro da família dos clarinetes, normalmente afinado na
tonalidade de mi bemol e com dedilhado similar ao do clarinete afinado em si
bemol. Feito de madeira, o clarinete alto possui tubo cilíndrico e é composto das
seguintes partes: bocal ou boquilha, articulação superior, articulação inferior,
campana e tudel.
TG:
Clarinete
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Clarinete baixo
USE: Clarone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Clarone
NA:

UP:
TG:
SCA:
Clava
NA:
TG:
SCA:
Clavina
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

Instrumento da família dos clarinetes, afinado em si bemol ou lá, e que soa uma
oitava abaixo do clarinete soprano. O instrumento possui uma campana voltada
para cima na extremidade inferior e, na parte de cima, entre a boquilha ou bocal e
a articulação superior, um tudel em forma de gancho.
Clarinete baixo
Clarinete
0604 Objetos Associados à Música
Arma contundente para combate próximo, feita de madeira dura e pesada, mais
curta do que a borduna, quase sempre provida de ornamentação.
Borduna
1301 Armas e Acessórios
Arma de fogo longa, com comprimento próximo ou inferior a um metro, usada por
homens a cavalo, normalmente sem baioneta e tendo um gancho ou argola no
lado esquerdo para prendê-la no talabarte. Este termo, no século XX, foi
substituído por mosquetão.
Clavinote
Arma de fogo
Mosquetão
1301 Armas e Acessórios

Clavinote
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USE:
SCA:
Clichê
NA:
TG:
SCA:

Clavina
1301 Armas e Acessórios
Matriz em chapa de metal, geralmente zinco, gravada fotomecanicamente em
relevo, obtida por meio de estereotipia, galvanotipia ou fotogravura, destinada à
impressão de imagens e textos em prensa tipográfica.
Prensa de impressão
0705 Equipamentos de Composição e Impressão

Clinômetro (navegação)
NA:
Clinômetro que nos navios mede o balanço de um bordo para o outro.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Clinômetro topográfico
NA:
Instrumento usado por topógrafos para medir o ângulo de uma inclinação ou
elevação de uma superfície plana como um terreno ou estrada.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Clipe
NA:
TG:
TE:
SCA:

Pequena peça de metal ou matéria plástica, usada para juntar papéis.
Equipamento de comunicação escrita
Porta-clipes
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Coador (armadilha de pesca)
NA:
Armadilha de pesca colocada na água corrente e que, mediante filtragem ou
coadura, captura peixes e lagostas.
TG:
Armadilha de pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Coador (bebida)
NA:
Utensílio usado para coar bebidas (leite, chá, suco etc.) no momento de servi-las,
cujo fundo é crivado de pequenos orifícios. De formato geralmente redondo e com
cabo, é feito de alumínio, plástico, prata etc.
NE:
Exclui o coador de café.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Coador de café
NA:
Coador em forma de saco, geralmente de flanela, por onde passa o café a ser
coado. Este coador vem aos poucos sendo substituído por coadores de papel.
TG:
Cafeteira
TE:
Suporte de coador de café
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Coador de óleo
NA:
Coador, geralmente de inox, para o reaproveitamento do óleo usado em frituras
anteriores.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
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SCA:

0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Coberta de cama
NA:
Artefato de tecidos variados que serve para cobrir a cama de forma a proteger o
colchão, os lençóis etc.
TG:
Roupa de cama
TE:
Colcha
Edredom
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Cobertor
NA:
TG:
TE:
SCA:

Peça de lã, de algodão etc., encorpada e felpuda, que serve de agasalho e que se
usa na cama por cima dos lençóis.
Roupa de cama
Manta
0201 Acessórios de Interiores

Cobertura de cabeça
NA:
Peça do vestuário usada para cobrir e proteger a cabeça, feita dos mais variados
materiais (couro, tecido, metal etc.) e nos mais variados modelos.
TG:
Vestuário
TE:
Barretina
Barretina militar
Boina
Boné
Capacete
Capuz
Cartola
Casquete
Chapéu
Chapéu-armado
Chapéu-coco
Chapéu-panamá
Claque
Filá
Gorro
Touca
Turbante
Véu
TA:
Adorno de cobertura de cabeça
Barbicacho
SCA: 0306 Vestuário
Cobre-bolo
NA:
Utensílio em formato de meia-esfera, de materiais diversos como acrílico, plástico
etc., com o qual se protegem bolos, de insetos e poeira.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Cobre-mira
NA:
Peça de couro ou metal, usada para proteger a alçade mira de armas de fogo.
TG:
Armas e acessórios
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SCA:

1301 Armas e Acessórios

Cobre-nuca
NA:
Aba pendente, fixada na parte inferior de capacetes, geralmente de couro ou
tecido, que serve para a proteção da nuca e do pescoço.
TG:
Capacete
SCA: 0306 Vestuário
Coca (pesca)
NA:
Rede de pesca em forma de saco de malha, sem mangas e sem funil. Na ponta do
saco há uma arpoeira provida de boia. As cocas grandes têm cerca de seis metros
de comprimento. Na boca há um entralhe, e arma-se da mesma forma que o saco
de camarão.
TG:
Rede de pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Coche
NA:

TG:
SCA:
Cocho
NA:
TG:
TA:
SCA:
Coco
NA:
UP:
TG:
SCA:

Veículo de tração animal utilizado entre os séculos XV e XVIII, cuja caixa é suspensa
através de correias de couro, fixas a uma estrutura de montantes, sem contato
direto com as rodas, o que causava muito incômodo aos passageiros pela
trepidação provocada. Em meados do século XVII, o coche passa por melhorias:
introduz-se a ligação do eixo do rodado à viga através de dois arcos de ferro em
forma de pescoço de cisne; as molas de suspensão e o jogo dianteiro apresentam,
sob o banco do cocheiro, a denominada quinta roda, mecanismo formado por
duas peças circulares sobrepostas que facilita a capacidade de manobrá-lo.
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Gamela geralmente feita do tronco de árvore que serve para colocar a comida de
animais.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
Gamela
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Recipiente, em forma de um coco, com cabo, usado para retirar líquido de
recipientes maiores.
Concha de apanhar água
Copo de apanhar água
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Coelheira
USE: Golão
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Cofo
NA:
UP:

Recipiente trançado em forma de vaso, podendo ter gargalo e bojo esférico,
cilíndrico ou em forma de campânula, usado como cesta de pescador, defumador
de pimenta ou para guardar objetos longos.
Cesto de pescador
Samburá
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TG:
TA:
SCA:
Cofre
NA:

TG:
TE:
SCA:

Cesta
Armadilha de pesca
15 RECIPIENTES
Móvel utilizado para guardar objetos de valor afetivo, simbólico ou material.
Possui, em regra, fechadura. Tanto pode designar um móvel de grandes dimensões
com a tampa acuminada, como um móvel de pequenas dimensões, portátil,
executado geralmente em materiais ricos. Designa-se por cofre-forte ou burra
quando se destina a guardar ouro, prata ou objetos de grande valor, sendo
executado muitas vezes em madeira coberta de placas de metal no interior e no
exterior ou só em ferro. Comporta geralmente uma ou mais fechaduras ligadas a
um mecanismo complexo incorporado no reverso da tampa.
Mobiliário
Cofre portátil
0202 Mobiliário

Cofre de esmolas
USE: Caixa de esmolas
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cofre de gavetas
USE: Contador portátil
SCA: 0202 Mobiliário
Cofre de moedas
USE: Mealheiro
SCA: 0202 Mobiliário
Cofre eucarístico
USE: Urna do Santíssimo Sacramento
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cofre portátil
NA:
Cofre de pequenas dimensões, portátil, executado geralmente em materiais ricos.
TG:
Cofre
TE:
Mealheiro
SCA: 0202 Mobiliário
Coifa
NA:
TG:
SCA:
Colagem
NA:

UP:

Touca feita de rede, geralmente usada por mulheres, para prender os cabelos.
Touca
0306 Vestuário
Resultado de um procedimento que consiste em colar sobre um suporte plano
diversos elementos: papel de jornal, papelão, tecido, fotos, barbantes, letras de
imprensa, areia, grafite e outros materiais. Combinando ou não com o desenho e a
pintura, resulta em uma superfície que tanto pode ser lisa como ter um suave
relevo, dependendo dos materiais usados.
Collage
Fotomontagem
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TG:
SCA:
Colar
NA:
TG:
TE:
SCA:

Montagem
Pintura
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Adorno corporal usado ao redor do pescoço ou pendente a ele, geralmente
constituído por fio, faixa ou cadeia de aros (corrente), de diferentes tipos de
materiais, simples ou compostos com contas, pedras preciosas, pérolas etc.
Adornos corporais
Colar de pérolas
Gargantilha
0301 Adornos Corporais

Colar (insígnia)
TG:
Insígnias
TE:
Colar de acadêmico
SCA: 1001 Insígnias
Colar cervical
NA:
Equipamento ortopédico usado para a imobilização das articulações da região
cervical, mantendo-as em posição anatômica e neutra. Fabricado em espuma,
tecido atoalhado etc., forrado, regulável ou não, auxilia no tratamento de
traumatismos, torcicolos e artrites.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
TA:
Almofada de pescoço
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Colar de acadêmico
NA:
Colar que, juntamente com o espadim de corte, é insígnia dos membros de
academias literárias e integra o traje de gala (fardão).
TG:
Colar (insígnia)
TA:
Fardão de academia
SCA: 1001 Insígnias
Colar de grã-cruz
NA:
Colar do grau superior de certas ordens honoríficas, cuja corrente, geralmente
dupla, é ricamente ornada com elementos alegóricos.
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Colar de pérolas
NA:
Colar constituído de um ou mais fios, de ouro, prata etc., no qual são enfiadas e
enfileiradas pérolas, arrematado por um fecho.
TG:
Colar
SCA: 0301 Adornos Corporais
Colarinho
NA:
NI:
TG:
TE:

Gola de tecido ligada à camisa, ao redor do pescoço.
Usar apenas quando removível.
Gola
Barbatana de colarinho
Botão de colarinho
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TA:
SCA:
Colcha
NA:
TG:
SCA:
Colchão
NA:
TG:
SCA:

Estojo de colarinhos
Porta-colarinho
0306 Vestuário
Coberta de cama, geralmente com bordados, rendas etc. ou estampada, usada por
cima dos lençóis e cobertor para protegê-los e enfeitar a cama.
Coberta de cama
0201 Acessórios de Interiores
Espécie de coxim muito grande, recheado de lã, crina, penas ou outro material de
consistência macia (natural ou sintético) colocado sobre o estrado da cama,
permitindo conforto a quem se deita.
Acessórios de interiores
0201 Acessórios de Interiores

Colchão inflável
NA:
Espécie de saco portátil, de material plástico resistente, podendo ter uma das
superfícies forrada de material macio como veludo, que se enche de ar,
geralmente por meio de uma bomba de inflar, usado em piscinas ou no mar para
flutuar e permitir que se deite nele.
TG:
Equipamento de recreação ao ar livre
SCA: 0802 Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Coldre
NA:
TG:
TA:
SCA:

Estojo de couro ou outro material, preso ao cinto, colocado abaixo da axila, preso
ao ombro ou na sela da montaria, para colocação de revólver ou pistola.
Armas e acessórios
Revólver
1301 Armas e Acessórios

Coldre (sela)
NA:
Cada um de dois estojos ou sacos de couro que se penduram no arção de sela para
neles se guardarem armas de fogo.
TG:
Sela
TE:
Capelada
TA:
Arma de fogo
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Coleira
NA:
TG:
SCA:
Colete
NA:

TG:

Peça geralmente de couro com que se cinge o pescoço de alguns animais
domésticos, sobretudo os cães.
Utensílios e equipamentos de animais domésticos
0209 Utensílios e Equipamentos de Animais Domésticos
Peça do vestuário ajustado ao peito, curto, sem gola e mangas, geralmente
abotoado na frente e com gola em V, usado por cima de camisa, blusa etc. Em
alguns casos é complemento de ternos e fraques. No passado, era uma peça
masculina. Hoje é unissex.
Vestuário
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SCA:

0306 Vestuário

Colete à prova de balas
USE: Colete balístico
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Colete balístico
NA:
Colete com proteção especial usado por profissionais da polícia, agentes de
segurança e militares, a fim de proteger o torso de balas e outros projéteis.
UP:
Colete à prova de balas
TG:
Equipamento de defesa
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Colete salva-vidas
NA:
Colete pneumático, especialmente preparado para os casos de naufrágio.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Colete térmico
NA:
Jaqueta sem mangas, geralmente acolchoada, para aquecer o corpo, com uma
pequena gola e fechado na frente.
TG:
Jaqueta
SCA: 0306 Vestuário
Colhedeira
USE: Colheitadeira
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Colheitadeira
NA:
Equipamento que colhe, ceifa, trilha, classifica e ensaca cereais, que pode ser de
tração animal ou movido a vapor ou à combustão interna.
UP:
Colhedeira
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Colher (cozinha)
NA:
Colher usada no preparo de alimentos, geralmente de alumínio, madeira ou
silicone, e de dimensões maiores que as colheres de servir ou comer.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Colher de pau
Escumadeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Colher (talher)
NA:
Utensílio de mesa composto de uma parte côncava e de um cabo, e que se destina
a servir e comer os alimentos durante as refeições. Segundo a dimensão e a
função, recebem nomes específicos.
TG:
Talher
TE:
Colher de café
Colher de chá
Colher de sobremesa
Colher de sopa
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SCA:

0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Colher de açucareiro
NA:
Colher pequena, que geralmente acompanha os açucareiros, e cuja parte côncava
difere das de café ou chá por serem mais rasas e/ou maiores, muitas vezes se
assemelhando a uma pequena pá.
TG:
Colher de servir
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Colher de arroz
NA:
Colher de servir grande e de cabo longo.
TG:
Colher de servir
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Colher de café
NA:
Colher menor de todas, usada para misturar o açúcar ou adoçante ao café.
TG:
Colher (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Colher de cálice litúrgico
NA:
Colher bem pequena utilizada durante a missa para pegar a água e misturá-la ao
vinho contido no cálice. É geralmente feita em metais preciosos, devendo ser de
ouro na liturgia pontifical, e decorada com motivos religiosos, o que a distingue da
colher de uso doméstico. Pode ter a forma de uma pequena concha (concha
eucarística).
UP:
Colher eucarística
TG:
Cálice litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Colher de chá
NA:
Colher maior que a de café e menor que a de sobremesa, usada para misturar o
açúcar ou adoçante, e leite, ao chá.
TG:
Colher (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Colher de dosar
NA:
Colher usada na administração precisa de medicamentos por via oral.
TG:
Dosador de medicamento
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Colher de incensário
USE: Colher de naveta
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Colher de naveta
NA:
Colher metálica utilizada para levar o incenso da naveta para o turíbulo. A colher
de incenso pode apresentar a forma de pá ou de concha de pequena dimensão.
Está, geralmente, ligada à naveta por uma corrente.
UP:
Colher de incensário
TG:
Naveta
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
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Colher de pau
NA:
Colher de cozinha, de madeira e de variados formatos.
TG:
Colher (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Colher de pedreiro
NA:
Utensílio formado por peça de metal triangular e chata, que serve para o pedreiro
fazer trabalhos com argamassa, chapisco, execução de alvenaria etc.
UP:
Pá de pedreiro
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Colher de pedreiro comemorativa
USE: Ferramenta simbólica
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Colher de servir
NA:
Colher usada para servir alimentos cuja dimensão e forma diferem das usadas para
se comer ou misturar.
TG:
Talher de servir
TE:
Colher de açucareiro
Colher de arroz
Concha
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Colher de sobremesa
NA:
Colher usada para se comer a sobremesa cujo tamanho é menor que a de sopa.
TG:
Colher (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Colher de sopa
TG:
Colher (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Colher eucarística
USE: Colher de cálice litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Collage
USE:
SCA:
Colótipo
NE:
TG:
SCA:

Colagem
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Reprodução sobre papel, obtida por um dispositivo de impressão que utiliza uma
matriz de origem fotográfica sobre placa de vidro. A placa fotográfica, que servirá
para imprimir, é preparada seguindo o procedimento da gelatina bicromada.
Fotografia
0602 Objetos Associados à Fotografia

Colubrina
NA:
Espécie de canhão mais longo que o normal, tendo mais de 25 calibres de
comprimento.
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UP:

TG:
TE:
SCA:

Colubrina bastarda
Colubrina comum
Colubrina legítima
Meia-colubrina
Meia-colubrina bastarda
Canhão
Falconete
1301 Armas e Acessórios

Colubrina bastarda
USE: Colubrina
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Colubrina comum
USE: Colubrina
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Colubrina legítima
USE: Colubrina
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Colubrina menor
USE: Falconete
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Coluna
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Suporte vertical, cilíndrico ou quase cilíndrico, usado como elemento de
sustentação de um edifício, abóboda, arco etc., ou como ornato em edificações e
monumentos. Na arquitetura clássica é composta geralmente de base ou pedestal,
fuste (parte intermediária) e capitel (parte superior). Sua forma e proporções
específicas distinguem colunas de pilares.
Elementos de construção
Base
Capitel
Fuste
Pilar
0101 Elementos de Construção

Coluna (Móvel)
USE: Pedestal
SCA: 0202 Mobiliário
Comadre
NA:
TG:
TA:
SCA:

Recipiente sanitário que substitui o urinol, adaptado à anatomia feminina, de
metal ou louça, para uso de pessoas acamadas ou hospitalizadas.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
Patinho
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Combinação
NA:
Peça íntima do vestuário feminino, de tecido bem fino e transparente, pouco mais
curta do que o vestido sob o qual deve ser usada, provida de alças que passam
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TG:
SCA:
Cômoda
NA:

TG:
TE:
SCA:

sobre os ombros.
Roupa íntima
0306 Vestuário
Móvel de guarda, cuja denominação deriva diretamente da funcionalidade ou da
“comodidade” que o caracteriza. Tem geralmente formato retangular e apresenta
o tampo em madeira ou mármore, sobre um corpo fechado, que comporta um
número variável de gavetas sobrepostas, em regra de duas a cinco. Apoia-se em
pés.
Mobiliário
Cômoda-papeleira
Meia-cômoda
0202 Mobiliário

Cômoda-papeleira
NA:
Cômoda que apresenta na parte superior uma papeleira com tampo de arriar,
servindo para escrever e tendo internamente escaninhos e gavetinhas.
UP:
Cômoda com alçado
Papeleira
TG:
Cômoda
SCA: 0202 Mobiliário
Cômoda com alçado
USE: Cômoda-papeleira
SCA: 0202 Mobiliário
Cômoda de sacristia
USE: Arcaz
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Compadre
USE: Patinho
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Compasso
NA:
Instrumento composto de duas hastes, ou pernas, unidas em uma das
extremidades por um eixo e que se abrem e fecham pela outra extremidade, a fim
de medir, traçar circunferências etc., usado em várias atividades profissionais.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Compasso de cartear
NA:
Compasso de navegação que podia ser aberto por simples pressão da mão na
parte superior. Cartear significa lançar informação náutica na carta de navegação.
TG:
Compasso náutico
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Compasso de corrediça
USE: Paquímetro
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
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Compasso de navegação
USE: Compasso náutico
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Compasso de ponta seca
USE: Compasso náutico
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Compasso de três pontas
USE: Estaciógrafo
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Compasso de variação
USE: Agulha de marear
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Compasso náutico
NA:
Compasso técnico, com pontas secas, para auxílio na marcação de rotas e pontos
em cartas náuticas.
UP:
Compasso de navegação
Compasso de ponta seca
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TE:
Compasso de cartear
Estaciógrafo
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Componedor
NA:
Utensílio de metal no qual são reunidos os tipos individuais para formar as linhas
tipográficas, na composição de caixa; ou as linhas fundidas em chumbo, na
composição por linotipo.
TG:
Linotipo
Tipo
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Compositora
USE: Linotipo
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Compoteira
NA:
Vasilha côncava de vidro, cristal ou louça, própria para servir compotas e outro
doces em calda ou em pasta. É, em geral, dotada de tampa e de pé alto,
assemelhando-se a taças.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Computador
NA:
Máquina que recebe e processa dados informativos, fornecendo o resultado do
processamento, desde que os dados obedeçam a códigos predeterminados. O
processamento pode se efetuar durante longos períodos sem intervenção
humana.
TG:
Processadores de dados e acessórios
TE:
Microcomputador
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SCA:

Minicomputador
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Computador de mão
USE: Palmtop
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Computador doméstico
USE: Computador pessoal
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Computador pessoal
NA:
Microcomputador usado para aplicações educacionais, de lazer e outras práticas
pessoais.
UP:
Computador doméstico
TG:
Microcomputador
TE:
Laptop
Notebook
Palmtop
Tablet
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Computador portátil
USE: Laptop
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Comungatório
NA:
Na igreja católica, balaustrada em forma de genuflexório localizada entre o
presbitério e a nave do templo, diante da qual se ajoelhavam, antes da reforma
litúrgica do Concílio Vaticano II, os fiéis que desejavam comungar.
UP:
Genuflexório de comunhão
Mesa de comunhão
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Concertina
USE: Acordeão
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Concha
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Colher grande, funda e de cabo longo, usada para servir alimentos líquidos ou
pastosos.
Concha de feijão
Concha de sopa
Colher de servir
Concha de molho
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Concha (puxador)
NA:
Ferragem disposta no paramento das folhas de portas e janelas de correr em
substituição ao puxador.
TG:
Ferragem de esquadria
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SCA:

0101 Elementos de Construção

Concha batismal
NA:
No cristianismo, concha utilizada nos batizados pelo padre, para derramar a água
na cabeça de quem está sendo batizado.
UP:
Cuia batismal
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Concha de apanhar água
USE: Coco
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Concha de cereais
NA:
Recipiente fundo com uma alça, de diversos tamanhos, mas sempre de formato
cônico, feito de metal ou plástico, próprio para o manuseio de cereais, grãos etc.
UP:
Apanhador de cereais
TG:
Equipamento de atividades comerciais
TA:
Tulha de cereais
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Concha de feijão
USE: Concha
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Concha de molho
NA:
Concha pequena, geralmente com um bico, usada para servir molhos ou caldas.
TG:
Concha
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Concha de sopa
USE: Concha
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Condecoração
NA:
Insígnia de honra e distinção, dada pelo Estado, com a finalidade exclusiva de
premiar por serviços e méritos. De variadas conformações - cruz, medalha, placa,
colar etc. -, são usadas pendentes ou apostas nos trajes civis e militares.
NE:
Inclui seus acessórios.
TG:
Insígnias
TE:
Alfinete de condecoração
Banda
Barreta
Colar de grã-cruz
Diploma (condecoração)
Estojo de condecoração
Fita (condecoração)
Fita de condecoração
Grã-cruz
Insígnia pendente de banda
Insígnia pendente de fita
Lança de honra
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SCA:

Medalha condecorativa
Miniatura (condecoração)
Passador
Placa (condecoração)
Roseta (botão)
Roseta (condecoração)
Sabre de honra
1001 Insígnias

Condensador de alambique
NA:
Parte integrante do alambique, onde os vapores vindos da tubulação são
resfriados e, posteriormente, passam para o estado líquido.
TG:
Alambique
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Condicionador de temperatura
USE: Objetos e equipamentos de controle de temperatura
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Confessionário
NA:
Nas igrejas católicas, móvel dentro do qual se posiciona o sacerdote para ouvir as
confissões sacramentais. Pode adotar múltiplas formas, embora se deva levar em
conta as condições de cada lugar e as diretrizes diocesanas sobre arte sacra e
liturgia. Geralmente é composto por um espaço para o confessor, com uma
cadeira e/ou uma imagem religiosa, e um ou dois lugares para os penitentes, com
genuflexório. Há uma abertura gradeada que separa o penitente do confessor.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Conhecimento
NA:
Documento contratual ou recibo relativo ao depósito ou ao transporte de objetos
de bagagem, mercadorias etc.
TG:
Documentos de comércio
TE:
Conhecimento de depósito
Conhecimento de frete
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Conhecimento de depósito
NA:
Conhecimento no qual uma empresa de armazém geral garante e descreve
pormenorizadamente que determinada mercadoria se encontra em seu poder.
TG:
Conhecimento
TA:
Warrant
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Conhecimento de embarque
USE: Conhecimento de frete
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Conhecimento de frete
NA:
Conhecimento emitido pelas transportadoras de cargas para acompanhar as
mercadorias entre a localidade de origem e o seu destino. Descreve o tipo e
quantidade de mercadorias embarcadas, e menciona o embarcador, o
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UP:
TG:
SCA:

consignatário, os portos ou aeroportos de embarque e descarga, o nome do navio
ou avião transportador e o valor do frete.
Conhecimento de embarque
Conhecimento de transporte
Conhecimento
1103 Documentos de Comércio

Conhecimento de transporte
USE: Conhecimento de frete
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Conjunto de barretas
NA:
Várias barretas colocadas uma ao lado da outra, em ordem de precedência.
TG:
Barreta
SCA: 1001 Insígnias
Conjunto de lareira
USE: Kit de lareira
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Conjunto de pesos
USE: Estojo de pesos
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Conjunto escultórico
NA:
Representação escultórica em que interagem distintas figuras e acessórios,
formando uma cena.
TG:
Escultura
TE:
Figura de conjunto escultórico
Presépio
TA:
Grupo escultórico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Conopeu
NA:
TG:
SCA:
Consola
USE:
SCA:
Console
NA:
UP:
TG:
SCA:

Véu em forma de pavilhão utilizado para cobrir a porta do sacrário. Em geral, se
reduz a uma simples cortina de fachada. De cor branca, drapeado em ouro ou em
prata, ou ainda da cor do período litúrgico correspondente.
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Console
0202 Mobiliário
Mesa estreita, geralmente ornamental, com as duas pernas dianteiras em forma
de voluta, necessitando ser apoiada ou fixa à parede. É usada em vestíbulos e salas
para a exposição de objetos ou para serviço.
Consola
Consolo
Mesa de encostar
0202 Mobiliário
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Console de embarcação
NA:
Painel de instrumentos usados no controle das operações da embarcação.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Consolo
USE:
SCA:

Console
0202 Mobiliário

Construção escultórica
NA:
Obra obtida ao se ordenar elementos mediante princípios rigorosos, geralmente
geométricos e seguindo os ideais do construtivismo: transformação dos elementos
da cultura industrial em volumes, planos, cores, superfície e luz. Podem ser de
diferentes materiais tais como gesso, madeira, metal, cartão etc.
TG:
Escultura
TE:
Escultura cinética
Estábile
Livro de artista
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Conta-giros
USE: Tacômetro
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Conta-giros de embarcação
NA:
Aparelho que conta as rotações do eixo do motor de embarcações.
UP:
Tacômetro de embarcação
TG:
Motor marítimo
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Conta-voltas
USE: Tacômetro
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Conta de rosário
NA:
Cada uma das contas que compõem um rosário e que servem para auxiliar nas
orações. Podem ser de diversos tipos de materiais, como madeira, marfim, pedra
etc.
TG:
Rosário
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Contador
NA:

TG:
TE:
TA:

Móvel em forma de caixa com gavetas pequenas à vista (de seis a dezesseis),
assentado sobre mesa ou estrutura vazada de 4 pernas. Destina-se à guarda de
documentos e valores. Oriundo da Índia, sua difusão deu-se a partir do século XVII.
No Brasil, o contador aparece em raros exemplares vindos de Portugal ou mesmo
da Índia. Foi também denominado de "escritório", mas distingue-se deste por não
possuir o tampo abatível que esconde as gavetas.
Mobiliário
Contador portátil
Escritório
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SCA:

0202 Mobiliário

Contador de fluxo de pessoas
NA:
Aparelho manual ou eletrônico de contagem de pessoas em locais de reunião de
público, para fins de controle e/ou estatística (museus, casas noturnas,
estabelecimentos comerciais etc.).
TG:
Processadores de dados e acessórios
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Contador de luz
USE: Medidor de energia elétrica
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Contador de pousar
USE: Contador portátil
SCA: 0202 Mobiliário
Contador de rotações
USE: Tacômetro
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Contador portátil
NA:
Móvel portátil formado por gavetinhas à vista e de frentes iguais. Pode apresentar
no topo uma argola para facilidade de transporte.
UP:
Cofre de gavetas
Contador de pousar
TG:
Contador
SCA: 0202 Mobiliário
Contrabaixo
NA:
Instrumento de cordas, tocado com arco ou com os dedos, sendo o membro mais
grave da família dos violinos. Possui quatro cordas, podendo ter, com menos
frequência, cinco.
UP:
Baixo
TG:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Contrafagote
NA:
Fagote que soa uma oitava abaixo do fagote padrão. O tubo cônico do
contrafagote dobra-se sobre si mesmo cinco vezes e a palheta dupla é mais
comprida do que a do fagote. Como este último, possui também um tudel estreito.
TG:
Fagote
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Contratempo
NA:
Instrumento de percussão formado por um par de pratos dispostos
horizontalmente e acionados por um pedal. O contratempo é um dos
componentes da bateria.
UP:
Charleston
Chimbal
Prato de choque
Pratos a pedal
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TG:
SCA:

Idiofone
0604 Objetos Associados à Música

Contrato de câmbio
NA:
Documento firmado entre o vendedor e o comprador de moedas estrangeiras, no
qual se mencionam as características completas das operações de câmbio e as
condições sob as quais se realizam. Ele tem por objeto a troca de divisas.
TG:
Documentos de câmbio
SCA: 1102 Documentos de Câmbio
Conversadeira
NA:
Móvel de assento, espécie de sofá ou cadeira com dois lugares em forma de "S"
para facilitar a conversação íntima. Pode ter três lugares individuais, unidos pelo
vértice dos braços.
UP:
Causeuse
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Copiador
USE:
SCA:

Copiador de cartas
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Copiador de cartas
NA:
Livro (caderno) em que se copiam documentos manuscritos, sobretudo cartas, por
decalque ou outro processo, muito usado no comércio ou por missivistas, antes da
datilografia.
UP:
Copiador
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Copo
NA:
UP:
TG:
TE:

SCA:

Recipiente geralmente cilíndrico, sem asa e sem tampa, usado para beber. Sua
forma e tamanho variam de acordo com a bebida e podem ser feitos de diferentes
materiais como cristal, vidro, plástico etc.
Copo de água
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Caneca
Copo de cerveja
Copo de conhaque
Copo de coquetel
Copo de licor
Copo de uísque
Copo de viagem
Descanso de copo
Porta-copos
Taça
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Copo de água
USE: Copo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Copo de apanhar água
NI:
Usar apenas quando de borda denteada.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TE:
Coco
Púcaro
TA:
Guampa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Copo de cerveja
NA:
Copo alto e cônico usado para chope e cerveja.
UP:
Tulipa
TG:
Copo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Copo de conhaque
NA:
Copo usado para beber conhaque, com a haste curta e o bojo arredondado, de
modo que a palma da mão possa aquecê-lo e assim desprender o buquê da
bebida.
TG:
Copo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Copo de coquetel
NA:
Copo em forma de triângulo e com uma haste comprida para assegurar o frescor
da bebida, usado para se beber coquetéis sem gelo.
TG:
Copo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Copo de dados
NA:
Recipiente geralmente cilíndrico e de couro, com ou sem tampa, no qual são
colocados dados para o sorteio em vários tipos de jogos.
TG:
Dado
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Copo de dosar
NA:
Copo pequeno com escala de graduação, usado para administração de
medicamentos por via oral.
TG:
Dosador de medicamento
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Copo de higiene bucal
NA:
Copo geralmente pequeno e cilíndrico, de prata, vidro, cerâmica etc. usado na
higiene bucal.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Copo de licor
NA:
Pequeno copo que, como os cálices, é usado para servir vinhos finos e licores.
TG:
Copo
TA:
Licoreiro
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Copo de ovo quente
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NA:
TG:
TA:
SCA:

Pequeno recipiente em que se coloca o ovo quente servido à mesa. Geralmente de
metal ou cerâmica, com ou sem pé, e de formas variadas.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Oveiro
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Copo de uísque
NA:
Copo geralmente baixo e pesado, de boca mais larga, usado para bebidas
alcóolicas que levam gelo, sobretudo o uísque.
TG:
Copo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Copo de viagem
NA:
Copo de formatos e materiais diversos, usado quando em viagem ou em atividades
externas ao ambiente doméstico.
TG:
Copo
TE:
Guampa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Coração devocional
NA:
Objeto em forma de coração, geralmente de metal, que contém uma inscrição
religiosa, e que simboliza o amor humano ou divino. No princípio reconhecido
como um amuleto, chegou a ser considerado, através dos corações de Jesus e de
Maria, um símbolo oficial de devoção. Sua forma simplificada pode ser encontrada
em inúmeros objetos, decorativos ou religiosos, sendo utilizados como autênticas
jóias.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Corda
USE:
SCA:

Cabo
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Corda de pular
NA:
Objeto lúdico feito de fios de fibras naturais ou artificiais flexíveis como cânhamo,
sisal, juta, linho, algodão, náilon etc., de formato cilíndrico, de tamanhos variados,
usado para pular individualmente ou em grupo, quando duas crianças batem uma
corda, que sobe e desce em movimento constante, enquanto as demais pulam na
cadência marcada, muitas vezes, por versos cantados ou declamados, como
quadras e rimas.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Cordão
NA:
TG:
SCA:
Cordel
USE:
SCA:

Corrente fina, geralmente de metal, prata ou ouro, que se usa pendente ao
pescoço.
Corrente (adorno)
0301 Adornos Corporais
Linha de pedreiro
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
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Cordel de limpeza (arma)
NA:
Tira de couro ou fibra vegetal, com uma peça metálica na extremidade, onde se
prende uma escova ou outro acessório de limpeza, usada nas armas de fogo para
manutenção do interior dos canos e para não danificar o raiamento dos mesmos.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Cordofone
NA:
Termo genérico para instrumentos musicais cujo som é produzido pela vibração de
uma ou mais cordas estendidas (por exemplo, a harpa, o violino etc.). As cordas
podem ser tangidas, dedilhadas ou percutidas.
UP:
Cordófono
Instrumento de corda
TG:
Instrumento musical
TE:
Alaúde
Bandolim
Bandurra
Banjo
Berimbau
Cavaquinho
Cítara
Contrabaixo
Cravo
Dilruba
Harpa
Kamanche
Piano
Rabeca
Saltério
Sarangi
Sitar
So duang
Viola (arco)
Viola (dedilhada)
Viola d'amore
Viola da gamba
Violão
Violino
Violoncelo
Yueqin
TA:
Arco (música)
Guitarra elétrica
Plectro
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Cordófono
USE: Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Coreto
NA:

Pequena construção semiaberta, espécie de quiosque - pequeno pavilhão - com
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TG:
SCA:

palanque ou estrado, geralmente de alvenaria e cobertura em ferro, erguida ao ar
livre em jardins, passeios ou praças públicas, para a apresentação de bandas,
concertos etc.
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos

Corne inglês
NA:
Instrumento tenor da família do oboé, afinado em fá, uma quinta abaixo do oboé
e, como este último, também é tocado com uma palheta dupla. O corne inglês
possui formato cônico dividido em duas articulações: na extremidade superior,
entre a palheta dupla e a junção superior, é posicionado o tudel, e na extremidade
inferior existe uma campana em formato de bulbo.
TG:
Oboé
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Cornet
NA:
TG:
SCA:

Instrumento da família do trompete, porém com um tubo mais largo e um bocal
em forma de taça mais fundo. Na parte central, possui três válvulas de pistões e é
afinado em si bemol.
Trompete
0604 Objetos Associados à Música

Corneta natural
NA:
Aerofone de metal, com bocal, que possui diferentes tamanhos e não possui
válvulas (pistões). A definição das notas é feita pela embocadura do instrumentista
que se utiliza da série harmônica natural do instrumento.
TG:
Aerofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Cornija
USE:
SCA:

Cimalha
0101 Elementos de Construção

Cornimboque
NA:
Tabaqueira feita com a ponta de um chifre.
TG:
Tabaqueira
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Corno de basseto
USE: Basset-horn
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Corno di basseto
USE: Basset-horn
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Coroa de flores (decoração)
NA:
Arranjo de flores, folhagens, frutos, galhos etc., entrelaçados com fitas, construído
para se assemelhar a uma coroa e ficar suspenso por um cordão. É usado
geralmente em ornamentação de fachadas e recintos, sobretudo na época de
Natal.
UP:
Festão
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TG:
SCA:

Guirlanda
Arranjo floral
0201 Acessórios de Interiores

Coroa de imagem devocional
NA:
Coroa ornamental, colocada sobre a cabeça de uma imagem sagrada de particular
devoção, em geral a Virgem com o Menino.
UP:
Coroa devocional
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Coroa de louros
NA:
Ornamento similar a uma coroa, usado como emblema de triunfo, distinção.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Coroa devocional
USE: Coroa de imagem devocional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Coroa funerária
NA:
Conjunto de flores/folhas, artificiais ou naturais, dispostas em círculo. Geralmente
vai acompanhada de uma fita ou faixa funerária, com inscrição do tipo dedicatória.
A coroa funerária se deposita sobre a tumba ou caixão em honra e como modo de
recordação do falecido.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Coroa majestática
NA:
Ornamento de formato circular usado sobre a cabeça como insígnia de realeza (rei,
rainha, imperador ou imperatriz).
TG:
Insígnias
TA:
Cetro majestático
Trono
SCA: 1001 Insígnias
Corpinho
NA:

TG:
SCA:

Peça íntima da parte superior do vestuário feminino, justa e sem mangas,
sustentada por tiras e que modela o torso, chegando até a cintura. Era usada sob
um espartilho no século XIX, embora os corpinhos modernos costumem ser usados
como roupa de cima. Pode ser de seda, cetim e algodão, muitas vezes mesclados
com elastano.
Roupa íntima
0306 Vestuário

Corpo de retábulo
NA:
Estrutura retangular compreendida entre o embasamento/banco e o
entablamento do retábulo. Pode ser único ou ter mais de um corpo, ou "andar".
Constitui a maior parte da estrutura retabular, cuja região compreende a maioria
das representações pictóricas e/ou escultóricas, colunas, e o camarim/tribuna, que
abriga o orago do templo.
TG:
Retábulo
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SCA:
Corporal
NA:

TG:
SCA:
Corrente
NA:
TG:
TE:
SCA:

0901 Mobiliário de Culto
Pano branco, sagrado e bento, feito de linho ou fibra de cânhamo, geralmente
quadrado ou retangular. Coloca-se sobre o altar durante a missa, dobrado três
vezes na vertical e três na horizontal. É desdobrado sobre o altar e sobre ele se
põe os vasos sagrados que contêm as sagradas espécies.
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Série ou cadeia de argolas metálicas interligadas, usada para cingir ou atar
fortemente, em cujas extremidades se coloca normalmente um cadeado.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Elo de corrente
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Corrente (adorno)
NA:
Adorno corporal que consiste em um conjunto de argolas, elos ou anéis, ligados
entre si, geralmente comprido, de metal, prata ou ouro, usado pendente ao
pescoço.
TG:
Adornos corporais
TE:
Cordão
SCA: 0301 Adornos Corporais
Corrente de óculos
NA:
Corrente de metal ou outro tipo de material, usada pendente ao pescoço para
segurar os óculos.
TG:
Óculos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Corrente de relógio
NA:
Corrente com que se prendem os relógios de bolso.
UP:
Gôndola
TG:
Relógio de bolso
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Correntógrafo
NA:
Equipamento que mede a corrente marítima do local em que se encontra
fundeado e que é sinalizado por meio de uma bóia de sinalização náutica especial.
UP:
Correntógrafo de fundo
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Correntógrafo de fundo
USE: Correntógrafo
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Correntômetro
NA:
Instrumento utilizado para medir a velocidade da corrente no mar, nos rios e
estuários, e modelos físicos em laboratórios etc. Existem vários tipos de
correntômetros, sendo os mais empregados os de hélice, que variam muito de
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TG:
TE:
SCA:
Corrimão
NA:
TG:
SCA:
Corrupio
NA:

TG:
SCA:

tamanho.
Equipamentos associados à topografia e à navegação
Molinete
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Peça disposta ao longo de uma escada, comumente de madeira ou ferro, que
serve para apoiar a mão.
Escada
0101 Elementos de Construção
Brinquedo feito com botão de furos ou duas tampinhas de metal, em geral de
garrafa, em que são feitos dois orifícios, por onde passa um pedaço de linha fina e
resistente, com as pontas amarradas. O brinquedo produz som a partir do
movimento giratório das mãos e tensionamento da linha.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico

Corselete
NA:
Roupa íntima modeladora feminina que combina um sutiã e uma cinta e que
começou a ser usada por volta de 1915.
TG:
Roupa íntima
SCA: 0306 Vestuário
Corta-mão
USE: Esquadro
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Corta-papel
USE: Espátula de livro
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Corta-relvas
USE: Cortador de grama
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Cortador (couro)
NA:
Ferramenta para cortar tiras de couro de várias larguras.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Cortador (jardinagem)
NA:
Utensílio de variadas formas e tamanhos usado sobretudo nos jardins para cortar,
podar ou aparar flores, ramos de plantas, galhos de árvores, grama etc.
UP:
Podador (jardinagem)
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TE:
Cortador de grama
Roçadora costal
Serrote podador
Tesoura de podar cerca-viva
Tesoura de podar galhos
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SCA:

Tesoura de podar grama
Tesoura de podar plantas
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Cortador de charuto
NA:
Utensílio que serve para cortar as pontas dos charutos.
TG:
Objetos de fumantes
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Cortador de grama
NA:
Equipamento movido a motor ou manualmente, utilizado para cortar a grama de
jardins.
UP:
Corta-relvas
TG:
Cortador (jardinagem)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Cortador de unha
NA:
Utensílio geralmente de metal e de uso masculino, constituído por duas pequenas
lâminas cortantes articuladas por pequenas hastes.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Cortina
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Utensílio feito de pano ou outro material, suspenso por argolas, trilhos ou por
outro meio, usado diante das janelas ou nos vãos das portas de um recinto, a fim
de protegê-lo de agentes externos como raios solares, e resguardá-lo.
Acessórios de interiores
Braçadeira
Reposteiro
Sanefa
Janela
0201 Acessórios de Interiores

Coruchéu
NA:
Arremate piramidal, cônico ou octogonal que coroa a parte superior de um
edifício. Em formatos diversos, pode ser de madeira ou de pedra e revestido ou
não por telhas.
UP:
Pináculo
TG:
Elemento decorativo
SCA: 0101 Elementos de Construção
Costume
NA:

UP:
TG:
TA:

Conjunto feminino de saia e paletó. Trata-se de vestimenta clássica do guardaroupa feminino, surgida por volta do século XII, onde os casacos e saias compridas
eram utilizados como trajes de equitação, feitos de tecidos grossos e pesados, que
exigiam mãos masculinas para a sua confecção, de onde surgiu o nome "tailleur"
que em francês significa exatamente alfaiate, que por definição é sempre um
homem.
Tailleur
Vestuário
Paletó
Terninho
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SCA:

0306 Vestuário

Cota de malha
NA:
Armadura de couro sobre a qual eram costurados anéis ou pequenas chapas
metálicas ou ainda, túnica formada por anéis de ferro entrelaçados.
TG:
Armadura
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Cotoveleira tática
NA:
Equipamento de proteção do cotovelo, feito de material sintético, usado como
parte de uniformes militares ou policiais contra abrasão e para reduçao de
traumas causados por objetos arremessados.
TG:
Equipamento de defesa
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Coturno
USE:
SCA:

Botina
0306 Vestuário

Couraça
NA:
TG:
TE:
SCA:

Parte da armadura que protege o peito e as costas dos combatentes.
Armadura
Couraça frontal
1302 Equipamento de Defesa

Couraça frontal
NA:
Couraça que cobre o peito.
UP:
Peitoral (armadura)
TG:
Couraça
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Covo
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Coxim
USE:
SCA:

Armadilha de pesca feita de varetas, unidas entre si por trançado torcido, oblonga,
fechada em funil na parte posterior, alargada na do meio e extrovertida na
anterior.
Armadilha de pesca
Matapi
Curral de peixe
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Almofada
0201 Acessórios de Interiores

Crachá (condecoração)
USE: Placa (condecoração)
SCA: 1001 Insígnias
Crachá de identificação
NA:
Cartão de identidade que se usa preso ou pendurado à lapela ou ao peito, em
ambientes multitudinários (empresa, repartição, órgão público etc.) ou em
eventos mais ou menos breves como congressos, palestras etc.
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TG:
TE:
SCA:
Cravo
NA:

TG:
SCA:

Objetos de identificação pessoal
Porta-crachá de identificação
0304 Objetos de Identificação Pessoal
Instrumento de teclado com cordas que são beliscadas. É formado por uma caixa
de ressonância onde está posicionada uma pequena peça de madeira denominada
saltarelo, em cuja extremidade superior é colocado um plectro (feito de pena de
ave, couro ou, atualmente, de plástico ou material sintético). Quando o
executante pressiona a tecla, o saltarelo se ergue e o plectro pinça a corda até que
ela escape e vibre, produzindo o som.
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música

Cravo (prego)
NA:
Prego de ferro.
TG:
Prego
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Credência
NA:
Mesa de apoio usada nas igrejas perto do altar e sobre a qual se depositam o
galheteiro e outros objetos necessários para a celebração da missa. A credência
substituiu um pequeno nicho situado perto do altar, recebendo grande projeção
no Barroco com a execução de dois pares de credências idênticas, cuja decoração
corresponde, em muitos casos, àquela do retábulo do altar-mor, distribuída pelas
três faces do móvel. Pode ter, eventualmente, uma gaveta na frente ou ao lado.
TG:
Mobiliário de culto
TA:
Mesa
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Cremeira
NA:

TG:
TE:
SCA:

Pequeno pote individual de porcelana, dotado em geral de alça e tampa, e que se
usa para conter cremes doces. Nos antigos serviços de louça, essas peças eram
dispostas em bandejas ou sobre suportes com pé, com os mesmos elementos
decorativos. A mesma designação é dada a esse conjunto.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Porta-cremeiras
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Cremeira (molho)
NA:
Recipiente que integra aparelhos de jantar, semelhante a uma sopeira pequena,
com tampa e duas alças, geralmente pousada sobre uma travessa, formando uma
só peça. Destina-se a servir acompanhamentos cremosos de iguarias salgadas.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TA:
Molheira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Cremona
NA:
UP:
TG:

Ferragem utilizada para trancar portas e janelas, composta de duas hastes
engrenadas em uma espécie de cremalheira movida por maçaneta.
Carmona
Ferragem de esquadria
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SCA:

0101 Elementos de Construção

Criado-mudo
USE: Mesa de cabeceira
SCA: 0202 Mobiliário
Criômetro
NA:
Termômetro projetado para medir baixas temperaturas.
TG:
Termômetro
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Crismeira
NA:
Pequeno recipiente coberto, em prata ou em estanho, que contém o crisma ou
óleo consagrado utilizado na cerimônia do Batismo, Confirmação, Extrema-unção
e Ordenação, assim como em diversas bênçãos e consagrações. Normalmente são
três, identificados normalmente por uma inscrição: Oleum Catechumenorum ou
O.C., chamado também Oleum Sanctum ou O.S., que é o óleo dos catecúmenos,
utilizado no batismo; Oleum Infirmorum ou O.I., o óleo para unção dos enfermos;
e Sanctum Chrisma ou S.C., o óleo da crisma, que se usa nas consagrações de
pessoas e objetos. Devem estar conservados em um armário específico, o armário
dos Santos Óleos.
UP:
Ampola dos Santos Óleos
Vaso dos Santos Óleos
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TE:
Caixa de crismeiras
TA:
Âmbula
Armário dos Santos Óleos
Cálice litúrgico
Cruz
Custódia
Hostiário
Porta-paz
Sacrário
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Crisol
USE:
SCA:

Cadinho
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Cristaleira
NA:
Armário envidraçado onde se guardam e expõem objetos de cristal como copos,
garrafas, compoteiras etc. Fazia parte da mobília da sala de jantar.
TG:
Armário-vitrine
SCA: 0202 Mobiliário
Cristo
USE:
SCA:

Imagem de Cristo
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Crivo (mineração)
NA:
Peneira na qual se passa o cascalho nos garimpos de diamante e de pedras
preciosas.
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UP:
TG:
SCA:

Peneira de garimpo
Equipamento de atividades extrativas
0405 Equipamento de Atividades Extrativas

Cronógrafo
NA:
Instrumento que registra graficamente e situa no tempo o instante de um
fenômeno determinado.
TG:
Equipamentos de medição
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Cronômetro
NA:
Relógio de precisão usado para medir intervalos de tempo em frações de segundo
e usado em competições esportivas, testes de velocidade, experiências
tecnológicas etc.
TG:
Relógio
TA:
Timer
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Cronômetro marítimo
NA:
Medidor de tempo excepcionalmente preciso, capaz de captar variações de
segundos, imune à umidade, pressão, temperatura e magnetismo. Apresentado
por John Harrison em 1735, o cronômetro marítimo possibilita determinar a
longitude no mar.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Croque
NA:
TG:
SCA:
Croqui
USE:
SCA:
Crucifixo
NA:

TG:
TE:
SCA:

Vara provida com um gancho metálico na extremidade, usada pelos barqueiros
para facilitar as manobras de atracação de embarcação miúda e, quando firmada
em uma superfície, para impulsioná-la.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Esboço
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Cruz em que aparece representada a figura de Cristo. Em cima da cabeça, ou atrás
desta, normalmente aparece um nimbo e, sobre este, uma cartela com as letras
INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum). O crucifixo é empregado para as peças de
pequenas dimensões ou portáteis, enquanto que "Crucificado" ou "Cristo
crucificado" se usa para esculturas de grande porte.
Objetos rituais e cerimoniais
Cartela do INRI
Crucifixo pingente
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Crucifixo pingente
NA:
Pequeno crucifixo, geralmente de ouro ou prata, arrematado com uma argola, que
pende de um cordão.
TG:
Crucifixo
337

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
TA:
SCA:
Cruz
NA:
TG:
TE:

TA:

SCA:

Pingente
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Objeto formado por duas linhas que se cortam perpendicularmente, símbolo de
diferentes cultos, podendo ser de materiais, tamanhos e cores diversos.
Objetos rituais e cerimoniais
Braço de cruz
Cruz batismal
Cruz de altar
Cruz de consagração
Cruz grega
Cruz latina
Cruz paroquial
Cruz patriarcal
Cruz peitoral
Cruz penitencial
Cruz pingente
Cruz processional
Cruz tau
Pé de cruz
Crismeira
Cruz-relicário
Cruzeiro
Porta-paz
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Cruz-relicário
NA:
Relicário em forma de cruz.
TG:
Relicário
TA:
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz batismal
NA:
Pequena cruz com um anel que permite pendurá-la ao pescoço ou prendê-la à
vestimenta da criança.
TG:
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz de altar
NA:
Cruz, geralmente com a imagem de Cristo, destinada a ser colocada no centro do
altar, da banqueta ou do sacrário. Costuma fazer conjunto com os castiçais de
altar.
TG:
Cruz
TA:
Castiçal de altar
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz de confraria
USE: Cruz paroquial
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz de consagração
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NA:

TG:
SCA:

Uma das doze cruzes de aplique ou, geralmente, diretamente pintadas, gravadas
ou esculpidas no interior de uma igreja, sobre seus muros, colunas ou pilares no
momento de sua consagração. As cruzes de consagração recebem a unção do
crisma e dos óleos dos catecúmenos no momento da consagração da igreja pelo
bispo.
Cruz
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Cruz de rosário
NA:
Cruz ou crucifixo que remata e une, por seus dois extremos, a fileira de contas do
rosário.
TG:
Rosário
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz grega
NA:
Cruz composta por dois travessões de mesmo tamanho e que se interceptam nos
pontos médios. Simboliza o poder milagroso de Jesus Cristo, empregando-se
normalmente para bênçãos.
TG:
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz latina
NA:
Cruz formada por um braço vertical e por outro transversal menor, que se
interceptam além da metade da altura.
TG:
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz monumental
USE: Cruzeiro
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Cruz paroquial
NA:
Cruz que, em companhia de duas lanternas processionais, é levada em procissão
representando a paróquia na qual está canonicamente erigida a confraria. Esta
cruz é carregada por um sacristão.
UP:
Cruz de confraria
TG:
Cruz
TA:
Lanterna processional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz patriarcal
NA:
Cruz composta de um travessão vertical e dois travessões horizontais, paralelos e
desiguais, formando quatro braços. É uma cruz eclesiástica. Aparece
frequentemente sendo usada pelos patriarcas. O braço superior representa a
inscrição colocada por Pilatos na cruz de Jesus. Foi adotada por cardeais e
arcebispos como uma distinção hierárquica.
TG:
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz peitoral
NA:
Insígnia episcopal que consta de um crucifixo usado com um cordão ou em
corrente simples, no pescoço. É usada sobre todas as vestes, exceto a casula,
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TG:
TA:
SCA:

pluvial e a dalmática.
Cruz
Insígnias
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Cruz penitencial
NA:
Cruz de grande tamanho, geralmente desprovida de decoração, que durante as
procissões de Semana Santa é levada por um ou mais penitentes sobre as costas.
Por vezes, os braços podem ter forma de tronco de árvore. Normalmente são de
madeira de pinho e pintadas de preto.
TG:
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz pingente
NA:
Pequena cruz, geralmente de ouro ou prata, arrematado com uma argola, que
pende de um cordão.
TG:
Cruz
TA:
Pingente
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz processional
NA:
Crucifixo sobre uma haste que é utilizada para encabeçar as procissões de entrada
e saída da Missa solene e as procissões realizadas dentro ou fora do templo. Na
encenação pública da Via Sacra é usada para avançar de uma estação a outra.
TG:
Cruz
TE:
Manga de cruz processional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cruz tau
NA:
TG:
SCA:
Cruzeiro
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:
Cuba-rim
NA:

TG:
SCA:

Cruz sem cúspide, só com três braços, que imita a forma de "T". Na parte superior,
tem um pequeno anel.
Cruz
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Grande cruz vertical erguida frequentemente sobre pedestal, localizada nos adros,
estradas, praças, largos, cemitérios etc. Pode ser também um crucifixo ou um
calvário de pedra.
Cruz monumental
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
Cruz
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Recipiente de metal ou plástico, em forma de rim, usado na higiene bucal de
pessoas acamadas. É também utilizada para assepsia e acondicionamento de
medicações, resíduos, soro, álcool iodado, e o que mais for necessário durante o
atendimento médico e odontológico.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Cucharra
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NA:
TG:
TA:
SCA:
Cueca
NA:
TG:
SCA:
Cueiro
NA:
TG:
SCA:

Recipiente raso e grande, semelhante a uma colher, com que se levava pólvora a
peças de artilharia.
Armas e acessórios
Canhão
1301 Armas e Acessórios
Peça íntima do vestuário masculino, que consiste em um calção de tecido leve
usado sob as calças.
Roupa íntima
0306 Vestuário
Pano leve e macio, geralmente de flanela, com que se envolvem (em torno das
nádegas e das pernas) as crianças de colo.
Roupa de bebê
0306 Vestuário

Cuia batismal
USE: Concha batismal
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Cuia de chimarrão
NA:
Cuia, quase sempre prateada e lavrada, que se usa no Sul do Brasil para preparar e
tomar chimarrão e que, por ter a abertura estreita e as paredes grossas, é capaz
de manter o calor da bebida.
UP:
Cuia de mate
Porongo
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TE:
Bombilha
Porta-cuia de chimarrão
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Cuia de mate
USE: Cuia de chimarrão
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Cuíca
NA:

UP:

TG:

Instrumento de percussão, no formato de tambor, feito de metal ou madeira
tendo uma das extremidades revestida por uma membrana. No centro do couro é
presa uma haste que é friccionada com um pano úmido, produzindo sons graves e
agudos. Muito utilizada nas baterias de escola de samba.
Adufo
Fungador
Omelê
Onça
Puíta
Ronca
Roncador (instrumento musical)
Socador (instrumento musical)
Tambor onça
Membranofone
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SCA:
Culote
NA:

TG:
SCA:

0604 Objetos Associados à Música
Calça comprida resistente, larga na parte de cima e bem justa nas pernas,
apropriada para andar a cavalo e usar com botas de cano alto. Atualmente, por ser
de tecido stretch, é justa de cima a baixo. Pode apresentar faixas elásticas na
bainha, para os pés, o que impede a calça de subir pela perna.
Calça comprida
0306 Vestuário

Cummerbund
USE: Faixa rigor
SCA: 0306 Vestuário
Cunhete
NA:
UP:
TG:
SCA:

Caixa, caixote, barrilete ou equivalente, de madeira, metal ou matéria plástica,
algumas vezes forrados internamente, onde se acondicionam e transportam
pólvora e cartuchame.
Caixa de bala
Caixa de munição
Cunhete de munição
Munição e acessórios
1303 Munição e Acessórios

Cunhete de munição
USE: Cunhete
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Cunho
NA:

TG:
TE:
SCA:

Matriz metálica em cuja superfície se acha gravado o desenho invertido da moeda
ou medalha que se vai cunhar. No início, os cunhos eram de bronze e,
posteriormente de ferro e aço, metais mais duros e resistentes. A cunhagem se dá
através da pressão de dois cunhos sobre um disco metálico, aquecido, colocado
entre eles, que contém o desenho a ser reproduzido, executado na técnica do
encave ou entalhe. Na cunhagem manual a martelo os cunhos tinham forma
cilíndrica, prismática ou tronco-piramidal. Com a introdução da cunhagem
mecânica adotam formas quadrangulares e prismáticas. Hoje os corpos dos
cunhos são cilíndricos. Até início do século XIX os gravadores trabalhavam os
cunhos individualmente, atraves da gravação direta e a impressão com buris e
outras ferramentas. Hoje só gravam o modelo inicial a partir do qual se fabricam
múltiplos cunhos iguais.
Equipamento de atividades de transformação
Cunho de medalha
Cunho de moeda
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Cunho de medalha
TG:
Cunho
TE:
Disco de medalha
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Cunho de moeda
342

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
TG:
TE:
SCA:

Cunho
Disco monetário
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Cúpula de abajur
USE: Abajur
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Cureta
NA:
TG:
SCA:

Instrumento cirúrgico em forma de colher, usado para raspagem.
Instrumento cirúrgico (medicina)
0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia

Curral de peixe
NA:
Armadilha de pesca que consiste em recipiente com abertura única e estreita, por
onde o peixe passa e fica preso.
TG:
Armadilha de pesca
TE:
Pari
TA:
Covo
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Curva francesa
NA:
Régua ou molde, com diversas curvas de raios diferentes, de madeira ou celuloide,
usada por desenhistas e projetistas.
UP:
Cércea (desenho)
Pistolé
Régua de curvas
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TA:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Curvador de cílios
NA:
Aparelho usado para dar forma aos cílios.
UP:
Encurvador de cílios
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Curvímetro
NA:
Pequeno instrumento que serve para medir o comprimento de uma curva num
mapa, numa planta.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Cuscuzeiro
NA:
Panela feita geralmente de alumínio ou barro e provida de pequenos furos no
fundo, utilizada para fazer cuscuz.
TG:
Panela
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Cuspideira
USE: Escarradeira
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
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Cuspideira (dentista)
NA:
Bacia de vidro ou metal utilizada para aparar o cuspe do paciente durante as
intervenções dentárias, posicionada junto da cadeira operatória. As atuais
possuem água corrente.
TG:
Cadeira de dentista
TE:
Suporte de cuspideira (dentista)
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Cuspidor
USE:
SCA:
Custódia
NA:

UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Escarradeira
0201 Acessórios de Interiores
No culto católico, vaso sagrado destinado a expor à adoração dos fiéis o
Santíssimo Sacramento diante do viril, seja no interior da igreja ou em procissões.
Geralmente é formada por dois corpos: um, em forma estrelada, com caixa de
cristal em forma de disco, no qual se apresenta a hóstia, chamado lúnula; o outro,
como pedestal. Frequentemente é coroada por uma cruz.
Ostensório
Objetos rituais e cerimoniais
Estojo de custódia
Lúnula
Viril
Crismeira
Véu de custódia
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Custódia processional
NA:
Custódia de assento (custódia elevada diretamente sobre uma base e reservada
para as grandes solenidades) que se retira do templo durante a procissão de
Corpus Christi, levada sobre rodas ou andor. Em seu conjunto consta um oratório
ou trono de tamanho grande, com vários corpos, onde se coloca a hóstia para
trasladá-la em diferentes procissões, sendo a mais importante a de Corpus Christi.
Geralmente é trabalhada em material metálico, e enriquecida com pequenas
esculturas do mesmo metal, sendo rematada geralmente pela figura da Fé.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Dado
NA:
TG:
TE:
SCA:

Objeto cúbico de madeira, osso, marfim etc., usado em jogos de azar, cujas faces
são numeradas por pontos de um a seis.
Equipamento lúdico
Copo de dados
Dado de pôquer
0804 Equipamento Lúdico

Dado de pôquer
NA:
Dado no qual aparecem naipes e figuras.
TG:
Dado
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
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Daguerreótipo
NA:
Positivo direto de câmera, obtido através do antigo processo de captura de
imagens fotográficas por ação do vapor de iodo sobre uma placa de prata
sensibilizada chamado daguerreotipia.
TG:
Fotografia
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Dalmática
NA:
Veste superior usada pelos diáconos sobre os restantes paramentos, durante a
celebração da missa e em outras cerimônias solenes, na procissão ou na bênção
do Santíssimo. De tecido precioso, geralmente seda ou com trama dourada ou
prateada, forrado e seguindo as cores do tempo litúrgico, é uma veste curta e
inteiriça, vestindo-se pela cabeça, ou com aberturas laterais ligadas por cordões
com borlas nas extremidades; as mangas, curtas, podem também ser abertas na
parte inferior. Costuma ser guarnecida com galões e tiras de tecido diferentes e
delimitadas por galão (sebasto).
TG:
Vestuário litúrgico e ritual
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Damas
NA:
TG:
TE:
SCA:

Jogo de tabuleiro com o qual dois participantes jogam Damas com o auxílio de dois
conjuntos de tábulas de cores diferentes.
Equipamento lúdico
Tábula de damas
Tabuleiro de damas
0804 Equipamento Lúdico

Darabukka
NA:
Instrumento de percussão de altura indeterminada, com fuste feito de barro,
madeira ou metal; o fundo é aberto e a membrana é presa por meio de pregos ou
cola, sendo percutida com as mãos.
UP:
Tarabuka
TG:
Membranofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Dardo
NA:
TG:
SCA:

Arma constituída por uma pequena haste de madeira munida de uma ponta de
ferro que se arremessa.
Arma de arremesso
1301 Armas e Acessórios

Davenport
NA:
Designação dada a uma secretária de tampo inclinado e de abrir, com gavetas nas
laterais. Criada na Inglaterra em fins do século XVIII, sua denominação deriva do
nome de quem a encomendou.
TG:
Secretária
SCA: 0202 Mobiliário
Debênture
NA:
Título de crédito ao portador, emitido por uma empresa em troca de empréstimo
a juros e amortizável a longo prazo, cuja garantia é o valor do patrimônio do
emitente e a confiabilidade (e não itens ou bens especificados).
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UP:
TG:
SCA:

Obrigação ao portador
Documentos de sociedades por ações
1105 Documentos de Sociedades por Ações

Debulhador
USE: Debulhadora
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Debulhadora
NA:
Máquina usada na debulha mecânica.
UP:
Debulhador
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Decantador de vinho
NA:
Recipiente de vidro ou cristal, utilizado para favorecer a deposição de sedimentos
e separá-los da bebida numa espécie de filtro, em se tratando de vinho antigo.
Usado também para arear o vinho, ou seja, oxigená-lo, proporcionando maior
contato da bebida com o ar, ressaltando, assim, os seus aromas.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Décanter
NA:
TG:
TE:
SCA:
Dedal
NA:
TG:
SCA:
Defensa
NA:

TG:
SCA:

Garrafa de vidro ou de cristal, de gargalo estreito, com tampa em geral do mesmo
material, usada para servir certos tipos de vinho (porto, xerez etc.) e bebidas
destiladas.
Garrafa de bebida
Tantalus
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pequena peça oca e cilíndrica, geralmente de metal, que é encaixada na ponta do
dedo e usada para se proteger ao costurar, principalmente quando se empurra a
agulha.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Peça feita de diversos tipos de materiais como cordas trançadas, cortiça, borracha
espessa e dura, pedaços de madeira ou mesmo sucata como pneus velhos,
geralmente de forma oval ou redonda, que é pendurada na parte externa das
embarcações, rebocadores e nos cais, para impedir que se choquem ou esbarrem
umas nas outras.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Deflector
USE:
SCA:

Defletor
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Defletor
NA:

Aparelho que permite avaliar o desvio da agulha magnética.
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UP:
TG:
SCA:

Deflector
Bússola
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Defumador litúrgico
NA:
Recipiente de formas variadas que se utiliza para queimar plantas ou substâncias
aromáticas durante certas cerimônias religiosas de diversos cultos.
UP:
Perfumador litúrgico
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Degolador
NA:
Ferramenta de ferreiro e serralheiro, espécie de martelo com pena
longitudinalmente convexa, usada para fazer em ferro ranhuras de meia-cana,
para formar cantos redondos e côncavos, e para estirar e adelgaçar os metais.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Degrau
NA:
TG:
SCA:

Desnível formado por duas superfícies, uma horizontal e outra vertical,
denominadas, respectivamente, de piso e espelho, permitindo o acesso e
circulação (subida e descida) entre níveis diferentes de uma edificação.
Escada
0101 Elementos de Construção

Degrau de biblioteca
USE: Escada de biblioteca
SCA: 0202 Mobiliário
Demarcador
USE: Marco de fronteira
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Densímetro
NA:
Denominação genérica dos instrumentos usados na medição da densidade de
líquidos.
TG:
Equipamento associado à química
TE:
Areômetro
Oleômetro
Salinômetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Dentadura
USE: Prótese dentária
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Descalçadeira
NA:
Objeto usado para descalçar sapatos, sobretudo botas.
UP:
Removedor de bota
Saca-botas
TG:
Calçadeira
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
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Descanso de andor
USE: Pontalete
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Descanso de copo
NA:
Suporte usado para se assentar o copo e evitar que ele manche as mesas, de
formato geralmente redondo ou quadrado e feito de diversos materiais.
TG:
Copo
TA:
Pano de mesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Descanso de ferro de passar
NA:
Suporte, geralmente de metal, para se colocar o ferro de passar enquanto quente,
usado nos intervalos da ação de passar e ao término da função.
TG:
Ferro de passar
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Descanso de garrafa
NA:
Suporte usado para se assentar garrafas de vinho e outras bebidas alcoólicas,
geralmente de prata e na forma de uma pequena bandeja com bordas.
TG:
Garrafa de bebida
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Descanso de prato
USE: Sousplat
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Descanso de talher
NA:
Pequena peça alongada de metal, vidro etc., que se coloca ao lado direito do prato
para nela se apoiar os talheres durante as refeições.
TG:
Talher
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Descanso de travessa
NA:
Suporte usado às refeições para impedir que o calor dos pratos de servir, terrinas,
travessas etc., danifique o tampo da mesa. Pode ser de metal, de cerâmica, de
madeira, de palha etc. e de formatos variados.
TG:
Travessa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Descaroçador (agricultura)
NA:
Equipamento utilizado para retirar caroços ou sementes de azeitona, algodão etc.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TE:
Descaroçador de algodão
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Descaroçador (cozinha)
NA:
Utensílio manual, geralmente de alumínio, usado para retirar o caroço de alguns
comestíveis.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Descaroçador de azeitona
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SCA:

Descaroçador de maçã
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Descaroçador de algodão
NA:
Aparelho movido à manivela, que movimenta dois cilindros de madeira, através
dos quais se processa a retirada das sementes dos chumaços de algodão.
TG:
Descaroçador (agricultura)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Descaroçador de azeitona
TG:
Descaroçador (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Descaroçador de maçã
TG:
Descaroçador (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Descascador (agricultura)
NA:
Equipamento que é empregado na descasca de cereais, grãos etc.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TE:
Descascador de mandioca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Descascador (cozinha)
NA:
Utensílio usado para eliminar a casca de legumes ou frutas.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Descascador de mandioca
NE:
Máquina agrícola que descasca mandioca.
TG:
Descascador (agricultura)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Descornador
NA:
Mochador utilizado para eliminação dos chifres de gado.
UP:
Ferro de mochar
TG:
Mochador
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Desempenadeira (madeira)
USE: Plaina mecânica
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Desempenadeira de pedreiro
NA:
Ferramenta formada por peça retangular ou quadrada de madeira ou metal, com
uma alça numa face, usada pelos pedreiros nos trabalhos com argamassa. A
desempenadeira lisa tem a função de dar o acabamento nos rebocos e no
assentamento de alvenaria, e na execução de pisos de concreto e lajes. A dentada,
tem a função de preparar a argamassa industrializada para o assentamento de
cerâmicas e azulejos.
UP:
Desempoladeira
Talocha
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TG:
SCA:

Trolha
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Desempoladeira
USE: Desempenadeira de pedreiro
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Desenho
NA:
TG:
TE:

TA:

SCA:

Produto resultante da aplicação de qualquer das técnicas do mesmo nome
(grafite, carvão vegetal, pluma, pastel, aquarela etc.) sobre um suporte: papel,
papiro, pergaminho, velino, lona, pedra, cera, tela etc.
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
Desenho caricatural
Desenho científico
Desenho de paisagem
Desenho geométrico
Desenho ornamental
Figura (desenho)
Retrato (desenho)
Silhueta
Anatomia
Cenário (desenho)
Curva francesa
Esfuminho
Figurino (desenho)
Ponta de prata
Quareógrafo
Tira-linhas
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Desenho anatômico
USE: Anatomia
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho arquitetônico
NA:
Desenho técnico com características geométricas, que representa edifícios ou
parte deles.
TG:
Desenho técnico
TE:
Planta arquitetônica
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho caricatural
NA:
Desenho no qual se deformam os traços, as feições e o aspecto de uma pessoa ou
coisa, ressaltando os mais peculiares, com um sentido humorístico ou satírico.
TG:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho científico
NA:
Desenho que está relacionado e a serviço de uma determinada ciência como a
botânica e a zoologia, e cujo fim é o conhecimento do seu próprio objeto.
Normalmente, são desenhos descritivos, não narrativos nem expressivos ou
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UP:
TG:
SCA:

simbólicos.
Desenho documental
Desenho
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Desenho de figura
USE: Figura (desenho)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho de figura humana
USE: Figura humana (desenho)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho de paisagem
NA:
Desenho que reproduz um espaço exterior natural ou inspirado na natureza.
UP:
Paisagem (desenho)
TG:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho de retrato
USE: Retrato (desenho)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho documental
USE: Desenho científico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho geométrico
NA:
Desenho que privilegia a linha, baseado na representação das formas através de
diferentes figuras geométricas que, por sua vez, também se constituem em objeto
de estudo. O resultado é uma composição geométrica representando a planta
baixa de um edifício, secção (desenho resultante do corte de um objeto por um
plano) e alçado (desenho frontal que representa, em plano vertical e sem
perspectiva, uma máquina, um edifício etc.), ou mesmo um fragmento de edifício,
de máquinas, um detalhe de construção etc.
UP:
Desenho linear
TG:
Desenho
TE:
Desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho linear
USE: Desenho geométrico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho ornamental
NA:
Desenho que representa elementos acessórios decorativos, ou o conjunto deles,
com a função de embelezar uma obra.
TG:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Desenho técnico
NA:
Desenho geométrico ou linear que possui um caráter instrumental a serviço de
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TG:
TE:
TA:

SCA:

uma profissão determinada, como ocorre na arquitetura ou na engenharia,
auxiliado por um conjunto de convenções e técnicas geométricas de
representação.
Desenho geométrico
Desenho arquitetônico
Escalímetro
Prancheta
Régua-tê
Régua paralela
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Desentupidor
NA:
Utensílio de desentupir pias, vasos sanitários, canos etc., de cabo curto ou longo,
de madeira ou plástico, tendo em uma das extremidades uma borracha côncava.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Desktop
USE:
SCA:

Microcomputador
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Desnatadeira
NA:
Máquina que separa a gordura do leite e a concentra em forma de nata.
UP:
Desnatadora
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Desnatadora
USE: Desnatadeira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Despontador
NA:
Mochador utilizado para cortar as pontas dos chifres de gado
TG:
Mochador
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Dessorador
NA:
Utensílio usado em conjunto com as fôrmas de queijo com a finalidade de
proporcionar o acabamento nos queijos prensados. Sua medida é dimensionada
conforme o tipo de fôrma a ser utilizada.
TG:
Fôrma de queijo
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Desumidificador
NA:
Aparelho que remove o excesso de água presente no ar e mantém a umidade
relativa do ambiente em porcentagens ideais para evitar o surgimento de mofo,
fungos, odores, oxidação etc.
TG:
Objetos e equipamentos de controle de temperatura
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Detector de radiação
NA:
Equipamento que, colocado em um meio onde exista um campo de radiação, seja
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TG:
SCA:

capaz de indicar a sua presença. Normalmente ele é constituído de um elemento
ou material sensível à radiação e um sistema que transforma esses efeitos em um
valor relacionado a uma grandeza de medição dessa radiação. Há muitos tipos
diferentes de detectores de radiação em uso hoje. O contador de Geiger é um
exemplo. Este dispositivo é geralmente usado para rastrear e localizar objetos que
são carregados com partículas de alta energia.
Equipamento associado à física
0503 Equipamento Associado à Física

Detector magnético
NA:
Detector de ondas de rádio usado em alguns dos primeiros receptores de rádio a
receber mensagens no código Morse, durante a era do telégrafo sem fio, próxima
à virada do século XX. Desenvolvido em 1902 pelo pioneiro do rádio Guglielmo
Marconi, o detector magnético foi amplamente usado em navios por ser confiável
e insensível a vibrações.
TG:
Telégrafo sem fio
TA:
Receptor de rádio
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Devocionário
NA:
No catolicismo, livro que contém várias orações para uso dos fiéis. Às vezes, sua
cobertura pode ser de prata e estar luxuosamente ornamentada. Outros são
confeccionados para serem suspensos por um cordão e pendurados no pescoço.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Di

NA:

UP:
TG:
SCA:
Diabolô
NA:
TG:
SCA:
Diadema
NA:
UP:
TG:
SCA:

Flauta transversal proveniente da China, feita de bambu. Ao longo do tubo se
distribuem um orifício onde o instrumentista sopra, um orifício coberto por uma
membrana e mais seis orifícios (também podem aparecer outros orifícios
decorativos ao lado destes últimos). Existem dois tipos de di: a qudi e a bangdi.
Enquanto a qudi possui tamanho maior e é normalmente associada a temas líricos
e melódicos, a bangdi é menor e está relacionada a melodias vivas e animadas.
Dizi
Flauta
0604 Objetos Associados à Música
Brinquedo que consiste numa espécie de carretel com o centro mais fino. Atirado
ao ar, deve ser aparado num cordel atado pelas extremidades a duas varas que
servem de cabo.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico
Meia coroa de metal ou de estofo, ricamente decorada ou não, podendo ser uma
insígnia ou não, dependendo de quem a porta.
Tiara
Adornos corporais
0301 Adornos Corporais

Diafilme
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NA:

TG:
SCA:

Tira de filme, geralmente de 16 a 35 mm, que contém uma sucessão de imagens
estáticas (fotografias, ilustrações gráficas e/ou textos) destinadas a serem
projetadas uma a uma, com ou sem som. Podem se apresentar soltas ou montadas
em bobinas.
Fotografia
0602 Objetos Associados à Fotografia

Diamante (arma)
NA:
Agulha metálica com que se desobstruía o ouvido das peças de artilharia lisa de
carregar pela boca, para furar o cartucho.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Diapositivo
NA:
Fotografia positiva, geralmente com um formato de 6 x 6 cm, sobre suporte
transparente, de vidro ou de plástico, destinada a ser projetada. Normalmente se
apresenta solta e enquadrada em uma moldura de cartão ou plástico. Pode ser
vista por meio de um projetor de diapositivos ou de um visor de mão.
UP:
Slide
TG:
Fotografia
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Dilatador de lóbulos
NA:
Adorno em formato de aro ou de cone, de madeira leve, neste último caso, com
uma das pontas aguçadas, que serve para alargar progressivamente o lóbulo das
orelhas.
UP:
Dilatador de lóbulos das orelhas
TG:
Adornos corporais
SCA: 0301 Adornos Corporais
Dilatador de lóbulos das orelhas
USE: Dilatador de lóbulos
SCA: 0301 Adornos Corporais
Dilruba
NA:

TG:
TE:
SCA:

Cordofone do norte da Índia e do Paquistão, tocado com arco. O instrumento é
feito a partir de um único pedaço de madeira; a caixa de ressonância é retangular
e possui uma espécie de cintura na parte central; o tampo harmônico é feito de
pele de cabra; o braço possui espelho convexo e com trastes. O instrumento
possui quatro cordas principais, e entre doze e quinze cordas simpáticas. As
cravelhas das cordas simpáticas são posicionadas na parte lateral do braço do
instrumento.
Cordofone
Mayuri
0604 Objetos Associados à Música

Dinamômetro (peso)
NA:
Instrumento que mede a intensidade de uma força mecânica, baseado na
deformação causada pela aplicação dessa força sobre um sistema elástico.
Consiste em: estrutura, mola, gancho em uma das extremidades da molae
graduação na estrutura. Em uma das extremidades da mola encontra-se presa a
estrutura graduada e em outra extremidade, o gancho, que se localiza fora da
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TG:
TA:
SCA:

estrutura. O princípio de funcionamento consiste na deformação que a mola sofre
em razão da ação de uma força que é proporcional a esta força aplicada, e sua
intensidade é indicada na graduação existente na estrutura.
Equipamentos de medição
Balança
0510 Equipamentos de Medição

Dinamômetro de onda
NA:
Dinamômetro que mede a força de uma onda, usado em tanques de prova para
calcular o efeito de ondas em um modelo de navio a ser construído.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Dinheiro
NA:

TG:
TE:
SCA:
Dioptra
USE:
SCA:
Dioptro
NA:
UP:
TG:
SCA:

Documento de pagamento emitido e controlado pelo governo de cada país, e que
integra ou integrou oficialmente o seu meio circulante. Tanto hoje como em
outras épocas da história existiram muitas outras formas de dinheiro, além de
moedas e papéis.
Objetos pecuniários
Barra de ouro/prata
Cédula
Moeda
11 OBJETOS PECUNIÁRIOS
Dioptro
0501 Equipamento Associado à Astronomia
Instrumento geralmente com duas pínulas e orifícios que, instalado num astrolábio
ou círculo graduado, serve para medir e tomar altura, profundidade e distância.
Alidade do astrolábio
Dioptra
Medeclina
Astrolábio
0501 Equipamento Associado à Astronomia

Diploma (condecoração)
NA:
Declaração solene de reconhecimento concedida a alguém que se destacou por
mérito, trabalhos prestados etc., que muitas vezes acompanha a insígnia de
condecoração, a medalha de premiação etc.
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Disciplina
NA:
Cordas, correias ou correntes com que frades, devotos e penitentes se flagelam.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Disco
NA:

Suporte, geralmente em material termoplástico, que se utiliza na gravação e
reprodução fonográfica.
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TG:
TE:
TA:
SCA:

Gravação sonora
Long-play
Gramofone
0604 Objetos Associados à Música

Disco compacto
NA:
Designação genérica dos discos óticos capazes de armazenar, em formato digital,
grandes quantidades de informação sonora, textual ou de imagens.
TG:
Gravação sonora
TE:
Disco compacto de áudio
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Disco compacto de áudio
NA:
Disco compacto, de 12 cm de diâmetro, que armazena música. No Brasil é
geralmente chamado de cedê (CD).
UP:
CD-Áudio
TG:
Disco compacto
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Disco de medalha
NA:
No processo de cunhagem, disco metálico, aquecido, colocado entre dois cunhos
de medalha.
TG:
Cunho de medalha
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Disco metálico
USE: Disco monetário
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Disco monetário
NA:
No processo de cunhagem, disco de metal, de qualidade e peso controlados,
colocado entre dois cunhos de moeda ou de medalha.
UP:
Disco metálico
TG:
Cunho de moeda
TE:
Chapa (moeda)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Distanciômetro
USE: Telêmetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Distintivo de uniforme civil
NA:
Símbolo em metal, tecido etc., usado em uniformes civis como siglas,
monogramas, representações de objetos e emblemas de instituições públicas e
privadas, soberanos, nações etc., geralmente nas coberturas de cabeça e/ou nas
camisas e casacos.
UP:
Chapa de uniforme civil
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Distintivo de uniforme militar
NA:
Símbolo em metal, tecido etc., usado em uniformes militares como siglas,
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UP:
TG:
TE:
SCA:

monogramas, representações de objetos e emblemas de regimentos, patentes,
graduações etc., geralmente nas coberturas de cabeça e/ou nas camisas e casacos.
Chapa de uniforme militar
Galão (insígnia)
Insígnias
Dragona
Passadeira (insígnia)
1001 Insígnias

Distintivos
USE: Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Ditafone
NA:

Dizi

TG:
SCA:

Aparelho de reprodução sonora mecânica, espécie de gravador, onde se gravam
fonograficamente cartas ditadas ou qualquer outro texto oral, para que sejam
posteriormente transcritos, datilografados ou digitados.
Equipamento de comunicação sonora
0702 Equipamento de Comunicação Sonora

USE:
SCA:

Di
0604 Objetos Associados à Música

Dobadeira
NA:
Ferramenta onde se dispõem uma quantidade de lã, algodão etc. para que as
fibras passem pelo processo de dobagem, ou seja, para que sejam enroladas e
formem novelos. A dobadeira é formada por quatro varas dispostas verticalmente
em torno de um eixo. Nestas varas são dispostas as meadas. As varas são seguras
duas a duas por meio de réguas dispostas em cruz. As réguas superiores possuem
um botão que gira em torno do eixo.
UP:
Dobadoura
Meadeira
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Dobadoura
USE: Dobadeira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Dobradiça
NA:
Ferragem composta de duas chapas de tamanho semelhante, unidas por um pino
que serve de eixo de rotação. É utilizada para movimentar as folhas das
esquadrias, em geral verticalmente. Usualmente é aparafusada na espessura da
folha da esquadria e no seu marco, ficando o pino saliente. Pode ter pino fixo ou
removível pela parte superior, facilitando o assentamento da esquadria.
UP:
Bisagra
Missagra
TG:
Ferragem de esquadria
TE:
Gonzo
SCA: 0101 Elementos de Construção
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Documentos de câmbio
NA:
Títulos e documentos emitidos pelas carteiras de câmbio dos bancos.
TG:
Objetos pecuniários
TE:
Cheque de viagem
Contrato de câmbio
SCA: 11 OBJETOS PECUNIÁRIOS
Documentos de comércio
NA:
Títulos e valores mobiliários emitidos respectivamente por instituições financeiras
e empresas como bancos, sociedades de crédito imobiliário e rural, empresas de
penhor, depósitos de mercadorias, companhias de seguro etc.
TG:
Objetos pecuniários
TE:
Apólice de seguro
Bônus comercial
Cautela de penhor
Cédula hipotecária
Certificado de depósito bancário
Conhecimento
Duplicata
Fatura
Letra de câmbio
Letra imobiliária
Nota de crédito rural
Nota fiscal
Nota promissória
Recibo de depósito bancário
Título de capitalização
Warrant
SCA: 11 OBJETOS PECUNIÁRIOS
Documentos de pagamento
NA:
Documentos equivalentes a dinheiro, de diversos materiais e formas, com os quais
se pagam mercadorias, serviços, trabalhos etc. como cheques, cartões de crédito e
de débito, bilhetes de transporte, fichas de telefone, vales etc.
TG:
Objetos pecuniários
TE:
Bilhete de passagem
Cartão de crédito
Cartão de débito
Cartão de telefone
Cartão de transporte
Cheque
Ficha de telefone
Ingresso
Moeda particular
Vale
Vale-alimentação
Vale-refeição
Vale-transporte
SCA: 11 OBJETOS PECUNIÁRIOS
Documentos de sociedades por ações
NA:
Documentos emitidos por sociedades por ações.
358

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
TG:
TE:
SCA:

Objetos pecuniários
Ação
Debênture
11 OBJETOS PECUNIÁRIOS

Documentos postais
NA:
Documentos representativos de valor emitidos pelas empresas de correio e
telégrafos incumbidas de receber e distribuir correspondência escrita (cartas,
telegramas, cartões postais etc.) assim como objetos diversos (produtos,
encomendas etc.).
NE:
Inclui os documentos postais emitidos antes da existência do selo postal.
TG:
Objetos pecuniários
TE:
Precursor
Selo postal
Vale postal
SCA: 11 OBJETOS PECUNIÁRIOS
Documentos públicos de arrecadação
NA:
Documentos usados para o recolhimento de impostos federal, estadual ou
municipal, ou para o pagamento de um serviço público.
TG:
Objetos pecuniários
TE:
Estampilha
Selo de controle
SCA: 11 OBJETOS PECUNIÁRIOS
Documentos públicos de captação de recursos
NA:
Documentos públicos conhecidos hoje por "Títulos públicos" emitidos pelos
Tesouro Nacional (a grande maioria) ou pelos dos estados e municípios. São títulos
de renda fixa lançados para captar recursos junto à sociedade, com o objetivo
primordial de financiar as despesas do próprio governo.
UP:
Títulos públicos
TG:
Objetos pecuniários
TE:
Apólice da dívida pública
Bônus de emergência
Letra do Tesouro
Letra financeira do Tesouro
Nota do Tesouro Nacional
Obrigação do reaparelhamento econômico
Obrigação do Tesouro
Obrigação do Tesouro Nacional
SCA: 11 OBJETOS PECUNIÁRIOS
Dogdog
NA:
TG:
SCA:
Dólmã
NA:
TG:

Instrumento de percussão de altura indeterminada com fuste longo, cilíndrico, e
com uma única membrana que é percutida com as mãos.
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música
Casaco de gola levantada, ajustado à cintura, abotoado de cima a baixo, com ou
sem alamares, usado especialmente por militares.
Casaco
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SCA:
Dominó
NA:

TG:
SCA:
Donzela
NA:
TG:
SCA:

0306 Vestuário
Conjunto de 28 pequenas peças retangulares, de osso, marfim, plástico ou
madeira, usadas em jogo do mesmo nome. As peças são divididas em duas partes
nas quais se encontram de um a seis pontos coloridos ou brancos, em várias
combinações, ou, por vezes, espaços vazios.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico
Manga de maiores dimensões, de vidro ou de cristal transparente, de forma
cilíndrica e em geral ligeiramente abaulada no centro. Com duas aberturas (na
base e no alto), tem a função de abrigar e proteger um castiçal com vela.
Manga
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Dormente (embarcação)
NA:
Peça de madeira horizontal, que se coloca de proa a popa de embarcações de
madeira e onde se cravam peças do barco.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Dormente de ferrovia
NA:
Peça geralmente de madeira, colocada transversalmente à via, em que se
assentam e fixam os trilhos das ferrovias.
TG:
Trilho de ferrovia
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Dosador de medicamento
NA:
Utensílio, geralmente de plástico e de formas variadas, que permite que se possa
dosar com precisão a quantidade de medicamento que será administrada por via
oral.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
TE:
Colher de dosar
Copo de dosar
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Dossel
NA:

NI:
TG:
TA:
SCA:
Dragona
NA:

A parte têxtil ou de madeira, forrada de tecido, suspensa exteriormente a leitos
(teto ou parede) ou fixa numa armação, que cobre a cama total ou parcialmente.
Usa-se a mesma designação quando se apresentava sobre tronos, altares etc. Sua
forma é variável, segundo seu emprego e época.
Usar apenas quando for peça avulsa.
Acessórios de interiores
Cama
0201 Acessórios de Interiores
Insígnia de metal ou de couro que se usa no ombro do dólmã militar, ornada de
franjas de tecido ou de fios metálicos pendentes na extremidade, como indicativo
da patente ou da graduação de quem a porta.
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TG:
TE:
SCA:
Duchesse
USE:
SCA:

Distintivo de uniforme militar
Charlateira
Platina
1001 Insígnias
Duquesa
0202 Mobiliário

Duplicata
NA:
Título de crédito nominativo que obriga o comprador a pagar, em data
preestabelecida, a quantia correspondente à fatura de mercadoria vendida a
prazo.
TG:
Documentos de comércio
TE:
Duplicata rural
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Duplicata rural
NA:
Duplicata usada na compra e venda a prazo de bens de natureza agropastoril ou
extrativa, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por
cooperativas agrícolas.
TG:
Duplicata
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Duquesa
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:
DVD
NA:
TG:
SCA:
Echarpe
NA:

TG:
TE:
SCA:

Móvel de assento alongado com encostos de alturas diferentes nas duas
extremidades; quando é divisível em dois ou três elementos, constituídos por duas
cadeiras com costas de alturas diferentes, podendo ter no meio um tamborete
para mais fácil arrumo e transporte, designa-se por Duquesa "brisée".
Duchesse
Mobiliário
Chaise-longue
0202 Mobiliário
Sigla para Disco de Vídeo Digital. Trata-se de disco ótico, similar a um disco
compacto, com grande capacidade de armazenamento de dados, utilizado para
gravação de filmes e de músicas.
Videogravação
0601 Objetos Associados à Cinematografia
Pedaço de tecido usado ao redor do pescoço, dos ombros e, às vezes, da cabeça,
para aquecimento, enfeite, por motivos religiosos etc. Em geral longas e estreitas,
embora também haja versões quadradas ou triangulares, as echarpes podem ser
lisas ou estampadas, leves ou pesadas.
Lenço (vestuário)
Cachecol
0306 Vestuário

Ecobatímetro
USE: Sonda acústica
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SCA:
Écorché
USE:
SCA:

0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Esfolado
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Ecossondador
USE: Sonda acústica
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Edredão
USE:
SCA:
Edredom
NA:
UP:
TG:
SCA:

Edredom
0201 Acessórios de Interiores
Coberta de cama acolchoada com pluma, paina, algodão etc., usada como colcha
ou cobertor.
Edredão
Coberta de cama
0201 Acessórios de Interiores

Eixo do leme
NA:
Eixo de giro do leme montado no costado do barco.
TG:
Leme de embarcação
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Eixo propulsor de embarcação
NA:
Peça que articula em torno de si, em movimento de rotação, a hélice de
embarcações.
TG:
Motor marítimo
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Elástico (brincadeira)
NA:
Brincadeira em que se utiliza um pedaço de elástico amarrado nas extremidades,
formando um retângulo quando estirado; consiste numa seqüência de pulos
executados dentro e fora do espaço delimitado pelo elástico e também sobre ele.
UP:
Pular elástico
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Elemento arquitetônico
USE: Elementos de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Elemento de instrumento musical
NA:
Artefato que acompanha o instrumento musical e é parte integrante do mesmo,
sendo essencial para a produção do som característico do instrumento.
TG:
Objetos associados à música
TE:
Arco (música)
Bocal (instrumento musical)
Plectro
Tudel
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SCA:

0604 Objetos Associados à Música

Elemento decorativo
NA:
Elemento com função não estrutural em uma construção ou composição artística,
usado para arrematar, enfeitar, adornar, embelezar ou emoldurar o coroamento
de um edifício, um frontão, uma coluna, uma torre, um balcão, um retábulo, um
chafariz, uma portada etc. como a cimalha, o coruchéu, o friso, a pinha etc.
TG:
Elementos de construção
TE:
Cartela
Cimalha
Coruchéu
Escultura arquitetônica
Friso
Grimpa
Medalhão (relevo)
Nicho
Painel decorativo
Papel de parede
Pinha
Talha (ornato)
Vitral
SCA: 0101 Elementos de Construção
Elementos de construção
NA:
Cada uma das partes componentes de uma construção/edificação, podendo ser
constituída pela conjunção de duas ou mais dessas partes. Um simples tijolo, uma
porta, uma laje de concreto ou uma parede são elementos de construção que, por
sua vez, podem ser de naturezas diversas: estrutural, funcional ou decorativa
como, por exemplo, uma viga, uma pia ou um ornato.
NE:
Inclui amostras que integram as construções como escadas, varandas, seções de
paredes, bem como os componentes de instalações elétricas e de sistemas de
refrigeração ou calefação.Exclui as partes dos edifícios que não são partes integrais
das estruturas como o mobiliário e os dispositivos de iluminação, que estão na
categoria Equipamento Doméstico.
UP:
Elemento arquitetônico
TG:
Estruturas edificadas e elementos de construção
TE:
Arco (construção)
Azulejo
Balaustrada
Caixa de correio particular
Caixa de luz
Caixa de passagem
Campainha
Coluna
Elemento decorativo
Escada
Espelho de interruptor
Espelho de tomada
Ferragem de esquadria
Frontispício
Grade
Janela
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SCA:
Elepê
USE:
SCA:

Material de construção
Parede
Pilar
Piso
Plinto
Porta
Rodapé
Sanca
Telha
01 ESTRUTURAS EDIFICADAS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
Long-play
0604 Objetos Associados à Música

Eletrofone
NA:
Instrumento musical que incorpora circuitos elétricos como parte integrante do
sistema gerador de som.
NE:
As categorias automatofones e eletrofones foram incluídas à classificação
Hornbostel&Sachs pelo Comitê Internacional para Museus e Coleções de
Música(CICIM), em 1972. Antes disso, em 1961, o Galpin Society Journal já havia
acrescentado as duas categorias.
TG:
Instrumento musical
TE:
Guitarra elétrica
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Eletrola
USE:
SCA:
Elevador
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:
Elmo
NA:
TG:
SCA:

Toca-discos
0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Máquina empregada para transportar, em deslocação vertical ou num plano
inclinado, pessoas ou cargas, baseada em um sistema de roldanas movidas por
força elétrica.
Ascensor
Veículos de transporte vertical
Cabine de elevador
1205 Veículos de Transporte Vertical
Espécie de capacete de armadura, largo, que protegia a cabeça, repousando sobre
os ombros.
Capacete de armadura
1302 Equipamento de Defesa

Elo de corrente
NA:
Cada uma das argolas metálicas de uma corrente.
TG:
Corrente
TA:
Argola
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Embalagens
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USE:
SCA:

Recipientes
15 RECIPIENTES

Emblemas
USE: Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Embornal
NA:
Bolsa geralmente de tecido, que, a tiracolo, é utilizada para o transporte de
gêneros alimentícios, ferramentas ou qualquer outro objeto.
UP:
Bornal
TG:
Bolsa
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Embornal (embarcação)
NA:
Abertura no costado das embarcações, junto às trincanises - grossas tábuas que,
por cima dos dormentes, servem de junção entre o tabuado do convés e a borda -,
para escoamento das águas do convés.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Embutideira
NA:
Ferramenta em forma de um cubo de metal, com semicircunferências impressas
em baixo relevo na superfície, usada pelo ourives, juntamente com o embutidor e
o martelo, para dar a forma côncava no metal. O metal é colocado em uma das
semicircunferências da embutideira; em seguida bate-se nele com o martelo no
embutidor até que se molde uma semicircunferência no metal.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Embutidor
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Embutidor
NA:
Pequena ferramenta de metal cilíndrica, com esfera na extremidade superior de
diversos tamanhos, usada pelo ourives para imprimir a forma côncava no metal.
TG:
Embutideira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Empanada
USE: Teatro de bonecos (caixa-palco)
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Enceradeira
NA:
Aparelho elétrico destinado a dar brilho em uma superfície encerada. Existem
aparelhos que espalham a cera e promovem o brilho concomitantemente. As
enceradeiras profissionais são mais robustas que as caseiras.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Encurvador de cílios
USE: Curvador de cílios
SCA: 0305 Objetos de Toalete
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Enfardadeira
NA:
Máquina agrícola usada para juntar palha, feno, algodão etc. em fardos ou feixes.
UP:
Enfardador
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Enfardador
USE: Enfardadeira
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Enfeite de árvore de Natal
NA:
Qualquer peça com que se orna a árvore de Natal, geralmente bolas, estrelas,
pequenas velas ou luzes etc.
TG:
Árvore de Natal
SCA: 0801 Equipamento de Festas
Engaço
USE:
SCA:

Ancinho
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Engenho (equipamento)
USE: Engenho de cana (equipamento)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Engenho de cana (equipamento)
NA:
Moinho de moer cana.
UP:
Banguê
Engenho (equipamento)
Moenda de cana
TG:
Moinho
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Engenho de mandioca
USE: Casa de farinha
SCA: 0103 Estruturas Edificadas
Engenho de minério de ouro
USE: Moinho de minério de ouro
SCA: 0405 Equipamento de Atividades Extrativas
Engradado
NA:
Armação de ripas de madeira, ou outro material, para transporte e proteção de
carga (garrafas, animais etc.).
TG:
Recipientes
SCA: 15 RECIPIENTES
Enrolador de fumo-de-rolo
NA:
Aparelho rudimentar de madeira, usado para enrolar o fumo-de-rolo.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Sarilho de fumo-de-rolo
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
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Enrolador de mangueira
NA:
Utensilio em formato próprio para para armazenar mangueiras.
TG:
Mangueira
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Envelope
NA:
TG:
TE:
SCA:

Envoltório de papel usado para enviar ou conservar cartas, cartões, ofícios e
outros documentos.
Equipamento de comunicação escrita
Abridor de envelope
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Envelope de primeiro dia de circulação
NA:
Envelope confeccionado especialmente para acompanhar o lançamento de um
selo ou selos. Geralmente tem ilustrações relacionadas ao tema da emissão, sendo
conhecido internacionalmente pela sigla FDC (First Day Cover).
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
TA:
Máximo postal
Selo postal
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Enxada
NA:
TG:
SCA:
Enxadão
USE:
SCA:

Ferramenta formada por um cabo de madeira e uma lâmina larga de metal,
utilizada para capinar, revolver ou cavar a terra, misturar argamassas, concretos
etc.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Alvião
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Enxergão
USE: Baixeiro
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Enxó
NA:

TG:
SCA:

Ferramenta formada por uma lâmina de aço e um cabo curvo usada para
desbastar madeira em carpintarias e tanoarias. Tradicionalmente usado para fazer
rodas, barris e cadeiras, o acabamento do enxó não é muito refinado, mas é bom
para o perfilado inicial antes de se aplainar ou raspar a madeira.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Equilibrista
USE: Trapezista
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Equipamento associado à astronomia
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para observar, medir ou
documentar objetos e eventos fora da atmosfera terrestre.
NE:
Exclui os instrumentos óticos particularmente associados com a visão, bem como
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TG:
TE:

SCA:

aqueles associados à topografia e à navegação, relacionados não tanto com a
observação em si dos objetos e eventos fora da atmosfera terrestre, mas com os
usos práticos de tal observação.
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
Astrolábio
Astrolábio quadrante
Balestilha
Círculo repetidor
Globo celeste
Globo terrestre
Telescópio
05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Equipamento associado à biologia
NA:
Conjunto de instrumentos e equipamentos criados para observar, medir ou
documentar aspectos fisiológicos ou anatômicos de organismos para fins que não
o diagnóstico ou tratamento de pessoas (ver Equipamentos associados à medicina
e à psicologia) ou de animais.
TG:
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
SCA: 05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Equipamento associado à física
NA:
Conjunto de instrumentos e equipamentos usados na investigação das leis do
universo no que diz respeito à matéria e à energia, que são seus constituintes, e
suas interações. Inclui os diversos ramos da física: acústica, eletricidade e
magnetismo, física nuclear, mecânica, ótica etc. São aqueles artefatos usados no
estudo do som e seus efeitos em ouvi-lo; no controle, distribuição, modificação,
observação, medição e documentação da eletricidade e do magnetismo; no
estudo das estruturas atômicas e partículas elementares, assim como das
propriedades físicas do universo; no estudo, medição ou utilização das
propriedades estáticas e dinâmicas de sólidos, líquidos ou gases; na observação,
medição e registro da luz etc.
TG:
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
TE:
Acelerômetro
Amperímetro
Audiômetro
Binóculo
Detector de radiação
Dinamômetro de onda
Fasímetro
Fonômetro
Fotômetro
Galvanômetro
Galvanoscópio
Hidrômetro
Lente
Medidor de energia elétrica
Medidor de gás
Microscópio
Ondógrafo
Ondômetro
Tacômetro
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SCA:

Velocímetro
Voltímetro
Wattímetro
05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Equipamento associado à geologia
NA:
Conjunto de instrumentos e equipamentos criados para observar, medir ou
documentar fenômenos geológicos.
TG:
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
TE:
Sismógrafo
SCA: 05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Equipamento associado à meteorologia
NA:
Conjunto de instrumentos e equipamentos criados para observar, medir e
documentar fenômenos atmosféricos. São utilizados para adquirir dados
meteorológicos como temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade relativa
do ar etc.
UP:
Instrumentos meteorológicos
TG:
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
TE:
Aerômetro
Anemômetro
Anemoscópio
Barômetro
Barosânemo
Heliógrafo
Higrômetro
Higrotermógrafo
Meteorógrafo
Pluviômetro
Radiossonda
SCA: 05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Equipamento associado à oceanografia
NA:
Conjunto de instrumentos e equipamentos criados para o estudo das profundezas
oceânicas e do meio marinho.
TG:
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
TE:
Garrafa de Nansen
Marégrafo
Pelagoscópio
Previsor de marés
SCA: 05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Equipamento associado à química
NA:
Conjunto de instrumentos e equipamentos criados para o estudo ou a manufatura
de substâncias baseadas na sua composição molecular, estrutura e propriedades.
Aqueles usados para o estudo de partículas atômicas e subatômicas estão em
Equipamento associado à física.
NE:
Inclui aqueles criados para observar, medir e registrar propriedades químicas
específicas em aplicações especializadas, bem como a vidraria usada nos
laboratórios.
TG:
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
TE:
Balança analítica
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SCA:

Bureta
Densímetro
Manômetro
Pipeta
Proveta
Tubo de ensaio
05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Equipamento comum a diversas atividades produtivas
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos utilizados em mais de uma atividade e que
não se caracterizam por ser de uma profissão específica.
TG:
Equipamento de atividades produtivas
TE:
Abano
Alfeça
Alicate
Almofariz
Almotolia
Atiçador
Balde
Braçadeira (construção)
Cabo
Cadinho
Caixa de ferramentas
Calibrador (diâmetro)
Cavadeira
Chaira
Chave de aperto
Colher de pedreiro
Compasso
Corrente
Desempenadeira de pedreiro
Enxada
Escada móvel
Escova de aço
Espátula de pedreiro
Esquadro
Estilete (ferramenta)
Ferro de solda
Fole
Funil
Furadeira
Goiva
Lima
Linha de pedreiro
Lixadeira
Maçarico
Machado
Mangueira
Martelo
Metro dobrável
Morsa
Nível
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SCA:

Niveladora
Pá
Paquímetro
Pé-de-cabra
Pedra de afiar lâminas
Peneira
Picareta
Pincel
Ponteiro
Prego
Prumo
Regador
Régua
Régua de pedreiro
Roldana
Serra
Sovela
Suta
Talhadeira
Tenaz
Torno
Transferidor
Trena
04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

Equipamento de atividades comerciais
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados nos estabelecimentos de compra e
venda de mercadorias.
TG:
Equipamento de atividades produtivas
TE:
Balcão
Banca de mercadorias
Caixa registradora
Cepo de açougue
Concha de cereais
Gancho de açougue
Manequim de roupa
Máquina de cartão de crédito/débito
Metro (vara)
Mostruário de tecidos
Porta-bobina de papel
Tabuleiro de doces
Tulha de cereais
Vitrine de loja
TA:
Caixa de pesos monetários
Peso monetário
SCA: 04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Equipamento de atividades de prestação de serviços
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos associadosa uma ampla variedade de
serviços pessoais como lavanderias, cabeleireiros e outras atividades de
tratamento de beleza etc.
TG:
Equipamento de atividades produtivas
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TE:

SCA:

Balança postal
Cadeira de barbeiro
Caixa de correio
Mala postal
Navalha
Penteador
Porta-cartas (bolsa)
Prensa de lavanderia
Tesoura (cabeleireiro)
Testador de circuito
Testador de voltagem
Teste de bateria
04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

Equipamento de atividades de transformação
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados nas atividades que envolvem a
transformação física, química e biológica de materiais, substâncias e componentes
com a finalidade de se obterem produtos novos. Estas atividades são
desenvolvidas em plantas industriais e fábricas, utilizando máquinas movidas por
energia motriz e outros equipamentos para manipulação de materiais, mas inclui
também a produção manual e artesanal de produtos, inclusive quando
desenvolvida em domicílios, assim como a venda direta ao consumidor de
produtos de produção própria, como, por exemplo, os ateliês de costura.
NE:
Exclui os utensílios e equipamentos usados nas atividades de composição,
impressão, e reprodução.
TG:
Equipamento de atividades produtivas
TE:
Adastra
Agulha de costura
Agulha de crochê
Agulha de tricô
Alambique
Alfinete
Alicate (ourivesaria)
Alicate de sapateiro
Alicate vazador
Alisador (ourivesaria)
Almofada de bilro
Aneleira
Aplicador de botão de pressão
Arco (fiação)
Arco de pua
Banca de marceneiro
Banca de ourives
Banca de queijo
Banca de seleiro
Baratômetro
Barrilete
Bastidor
Bigorna
Buril
Butirômetro
Cadinho (ourivesaria)
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Caixa de corte
Caixa de costura
Carda
Carretel (fiação)
Carretel de linha
Cinzel (couro)
Cortador (couro)
Cunho
Dedal
Degolador
Desnatadeira
Dobadeira
Embutideira
Enrolador de fumo-de-rolo
Enxó
Espátula farmacéutica
Estojo de corte centesimal
Estojo de costura
Estrado de armazenar (curtume)
Estrado de salgar (curtume)
Faca de sapateiro
Ferro de calafate
Ferro de passar (alfaiate)
Fieira (ourivesaria)
Fita métrica
Flecha (fiação)
Fole de forja
Fôrma de açúcar
Fôrma de barra de ouro/prata
Fôrma de calçado
Fôrma de chapéu
Fôrma de queijo
Fôrma de rapadura
Fôrma de telha
Fôrma de tijolo
Fôrma de tonel
Fôrma de vela
Fôrma de viola (dedilhada)
Formão
Fuso
Gancho (curtume)
Graminho
Grampo (carpintaria)
Instrumento de ensaiador
Laminador (ourivesaria)
Lapidador
Lingoteira (ourivesaria)
Maço
Malho
Manequim de prova
Máquina de costura
Máquina de plissar
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TA:
SCA:

Martelo de sapateiro
Mascoto
Medidor de anel
Mesa de salgar carnes
Mesa dessoradora
Misturador de talco
Moinho
Molde (costura)
Molde de joia
Molde de medalha
Molde de moeda
Novelo
Ovo de cerzir
Pá de queijo
Pé de ferro
Peso monetário
Plaina
Pote de farmácia
Prensa (couro)
Prensa de botão
Prensa de cunhar barras de ouro/prata
Prensa de cunhar moedas
Prensa de extração de óleo vegetal
Prensa de fabricar ladrilhos
Prensa de fabricar telhas
Prova de moeda
Punção
Punção (carpintaria)
Raspadeira (carpintaria)
Repasso
Roda de fiar
Rodo (farinha)
Rolete (chapeleiro)
Serrão
Tambor (curtume)
Tear
Termômetro culinário
Tesoura (alfaiate)
Tesoura (ourivesaria)
Tipiti
Torno (modelagem)
Torquês
Torquês de ferrador
Torrador de amendoim
Torrador de café
Tupia
Vara (curtume)
Vazador de couro
Verruma
Virola
Equipamentos de composição e impressão
04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
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Equipamento de atividades econômicas
USE: Equipamento de atividades produtivas
SCA: 04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Equipamento de atividades extrativas
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados na extração de carvão mineral, de
minérios metálicos (ferro, ouro, prata, platina etc.) e não metálicos (argila, pedra,
areia, sal marinho, sal-gema, pedras preciosas e semipreciosas etc.).
UP:
Equipamento de mineração
TG:
Equipamento de atividades produtivas
TE:
Almocafre
Bateia
Carumbé
Crivo (mineração)
Moinho de minério de ouro
Picão
Picuá
Tanque (mineração)
SCA: 04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Equipamento de atividades produtivas
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para as atividades produtivas de
ordem econômica que se configuram pela produção de bens ou utilidades para
satisfazer as necessidades humanas. Não se diferencia trabalho de hobby.
NE:
Inclui mobiliário especificamente executado para uso profissional ou ligados à
produção industrial (isto é, mobiliário que incorpora ou integra maquinaria para
produção de objetos em série)..Exclui vestuário profissionais, bem como os
utensílios e equipamentos de caça e guerra, e aqueles associados às atividades
artísticas e científicas.
UP:
Equipamento de atividades econômicas
Equipamento de trabalho
Instrumentos de trabalho
TE:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Equipamento de atividades comerciais
Equipamento de atividades de prestação de serviços
Equipamento de atividades de transformação
Equipamento de atividades extrativas
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TA:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
Equipamento de comunicação
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados para transmitir informações aos
seres humanos seja na forma escrita, sonora ou visual.
TE:
Equipamento de comunicação escrita
Equipamento de comunicação sonora
Equipamento de comunicação visual
Equipamento de telecomunicação
Equipamentos de composição e impressão
Material de propaganda
Processadores de dados e acessórios
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Equipamento de comunicação escrita
NA:
Conjunto de objetos usados na escrita, autenticação, guarda, manuseio e
transporte de documentos textuais, e respectivos acessórios.
NE:
Exclui mobiliário.
TG:
Equipamento de comunicação
TE:
Bloco de papel
Borracha
Caneta
Canudo
Capa de livro
Carimbo
Clipe
Copiador de cartas
Envelope
Espátula de livro
Estojo escolar
Ex-libris
Furador de papel
Grampeador
Lápis
Malote
Máquina de escrever
Marcador de livro
Matriz de selo
Papel de carta
Pena de escrita
Peso de papel
Porta-cartas
Porta-cartões
Porta-documentos
Porta-lápis/caneta
Porta-selos postais
Prendedor de papel
Quadro-negro
Raspadeira
Régua criptográfica
Selo
Selo heráldico
Tinta de escrever
TA:
Caixa de correio
Máquina cifrante
SCA: 07 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Equipamento de comunicação sonora
NA:
Conjunto de objetos e equipamentos usados para ampliar, registrar e reproduzir
sons significativos para a comunicação humana.
NE:
Exclui equipamento de telecomunicação, instrumentos musicais e outros objetos
de comunicação sonora que se inseriram melhor em outras categorias como
buzina de navio, campainha etc.
TG:
Equipamento de comunicação
TE:
Apito
Ditafone
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TA:

SCA:

Fonógrafo
Megafone
Porta-voz
Sino
Sirene
Sistema de som
Buzina de navio
Campainha
Campainha de altar (conjunto)
Canhão de salva
Instrumento musical
Telégrafo de manobra
Tubo acústico
07 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Equipamento de comunicação visual
NA:
Conjunto de objetos usados como sinal visual ou sinalizadores.
NE:
Inclui objetos didáticos que não pertencem às demais categorias.
TG:
Equipamento de comunicação
TE:
Bandeira (comunicação)
Boia
Foguete de sinalização
Fuzil de sinais luminosos
Holofote de sinais
Lanterna de sinalização
Letreiro
Modelo anatômico
Pistola de sinalização
Sinal de trânsito
TA:
Globo terrestre
Insígnias
Marco de fronteira
Material de propaganda
SCA: 07 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Equipamento de defesa
NA:
Conjunto de utensílios de defesa e proteção individual, usado por homens e
animais sobretudo em situações de combate, ou então, na caça em descampados.
Usado, também, na defesa de aldeias/sítios.
UP:
Arma de defesa
Arma defensiva
TG:
Equipamentos de caça e de guerra
TE:
Armadura
Capacete de combate
Colete balístico
Cotoveleira tática
Escudo
Estrepe
Joelheira tática
Periscópio de trincheira
SCA: 13 EQUIPAMENTOS DE CAÇA E DE GUERRA
377

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
Equipamento de festas
NA:
Conjunto de acessórios e equipamentos usados especificamente em festas como
aniversário, casamento, Natal, Páscoa, Carnaval etc.
TG:
Equipamentos de lazer e esporte
TE:
Árvore de Natal
Boneco gigante
Carnê de baile
Vela de aniversário
SCA: 08 EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Equipamento de mágico
NA:
Conjunto de utensílios e equipamento usado em espetáculos de mágico.
TG:
Objetos associados às artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Equipamento de mineração
USE: Equipamento de atividades extrativas
SCA: 0405 Equipamento de Atividades Extrativas
Equipamento de recreação ao ar livre
NA:
Conjunto de equipamentos criados para a recreação das crianças ao ar livre como
aqueles existentes em parques e playgrounds.
TG:
Equipamentos de lazer e esporte
TE:
Balanço (brinquedo)
Colchão inflável
Escorrega
Gangorra
Gira-gira
Guarda-sol
TA:
Cesta de piquenique
Toalha (lazer)
SCA: 08 EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Equipamento de segurança
USE: Objetos e equipamentos de segurança
SCA: 0208 Objetos e Equipamentos de Segurança
Equipamento de serviços domésticos
USE: Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Equipamento de telecomunicação
NA:
Conjunto de objetos que facilitam a comunicação à distância, geralmente por meio
de equipamento eletrônico.
TG:
Equipamento de comunicação
TE:
Antena
Cabo submarino
Máquina cifrante
Receptor de rádio
Smartwatch
Telefone
Telégrafo
378

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

SCA:

Telégrafo sem fio
Televisão
Telex
Transceptor
Transmissor de rádio
07 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Equipamento de trabalho
USE: Equipamento de atividades produtivas
SCA: 04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
Equipamento doméstico
USE: Objetos domésticos
SCA: 02 OBJETOS DOMÉSTICOS
Equipamento esportivo
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados nas diversas modalidades de
esporte.
UP:
Objetos de atividades esportivas
TG:
Equipamentos de lazer e esporte
TE:
Bola
Bola de frescobol
Bola de futebol
Bola de pingue-pongue
Bola de tênis
Caneleira
Espada de esgrima
Florete de esgrima
Máscara de esgrima
Patim
Prancha de esqueite
Prancha de surfe
Raquete de frescobol
Raquete de pingue-pongue
Raquete de tênis
Sabre de esgrima
SCA: 08 EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Equipamento hidráulico
NA:
Conjunto de utensílios e equipamento criados para servir, nas estruturas
edificadas, ao armazenamento e distribuição de água para necessidades sanitárias
e para se beber. Servem ainda para regular o movimento da água e do esgoto
dentro das estruturas ou para transportar água não desejada, de um local para
outro, por meio mecânico ou gravitacional.
TG:
Estruturas edificadas e elementos de construção
TE:
Aparelho hidrossanitário
Aquecedor de água
Bica
Bomba d'água
Calha
Cano
Chuveiro
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SCA:

Manilha
Tampa de bueiro
Tampa de ralo
Torneira
01 ESTRUTURAS EDIFICADAS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

Equipamento lúdico
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para serem usados em atividades
lúdicas, isto é, que possuam a função de entreter crianças e adultos, como jogos e
brinquedos.
UP:
Objetos de atividades lúdicas
TG:
Equipamentos de lazer e esporte
TE:
Balão
Bambolê
Banco imobiliário
Baralho
Bilboquê
Bilhete de aposta
Bingo
Bola (brinquedo)
Bola de gude
Boneco
Borboleta (brinquedo)
Brinquedo
Caixa de jogo
Caleidoscópio
Carrinho de rolimã
Cata-vento (brinquedo)
Cavalo-de-pau
Chocalho (brinquedo)
Corda de pular
Corrupio
Dado
Damas
Diabolô
Dominó
Elástico (brincadeira)
Ficha de jogo
Futebol de botão
Gamão
Ioiô
Jogo de aliado
Jogo de memória
Jogo de varetas
Jogo eletrônico
Ludo
Mah jongg
Palavras-cruzadas
Patinete
Pé-de-lata
Peteca
Pião
380

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

TA:
SCA:

Pipa (objeto lúdico)
Quebra-cabeça
Rapa
Resta-um
Rói-rói
Roleta (roda girante)
Tábula
Taco de bilhar
Taumatrópio
Telefone (brinquedo)
Trapezista
Urna de sorteio
Xadrez
Mesa de jogo
08 EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE

Equipamentos associados à medicina e à psicologia
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos associados aos serviços relacionados à
saúde humana (exame, teste, diagnóstico ou tratamento), prestados em hospitais,
ambulatórios, consultórios, clínicas, centros de assistência psicossocial, unidades
móveis de atendimento a urgências e remoções e, também, os serviços de saúde
prestados nos domicílios. Inclui os objetos usados nos testes ou tratamentos
psicológicos.
NE:
Exclui os objetos usados para estudar fenômenos físicos como acústica, ótica etc.
TG:
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
TE:
Agulha de sutura
Balança antropométrica
Cadeira de dentista
Cadeira de parto
Dosador de medicamento
Esfigmômetro
Estetoscópio
Galvanocautério
Instrumento cirúrgico (medicina)
Instrumento dentário
Maleta de médico
Martelo (medicina)
Molde de prótese dentária
Pinça clínica de algodão
Pinça de gaze
Placa de vidro (dentista)
Porta-medicamentos
Pote Dappen
Seringa
Seringa Carpule
Termômetro clínico
Ventosa
SCA: 05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Equipamentos associados à topografia e à navegação
NA:
Conjunto de instrumentos e equipamentos criados para determinar a posição ou
curso de um observador em relação a pontos de referência conhecidos, ou para
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UP:
TG:
TE:

TA:
SCA:

indicar a forma e a extensão de uma região, como a superfície da terra.
Instrumentos de navegação
Instrumentos topográficos
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
Alidade
Astrolábio náutico
Balestilha
Baridrômetro
Barquinha
Batímetro
Bússola
Calculador de declínio magnético
Clinômetro (navegação)
Clinômetro topográfico
Compasso náutico
Correntógrafo
Correntômetro
Cronômetro marítimo
Curvímetro
Estadímetro
Goniógrafo
Goniômetro (topografia e navegação)
Grafômetro
Hipsômetro
Instrumento a reflexão
Limnômetro
Magnetômetro
Máquina de sondar
Megâmetro
Nauscópio
Nautômetro
Navisfera
Odômetro (navegação)
Orógrafo
Pantômetro
Prumo de barca
Prumo de mão
Prumo de sonda
Prumo de Walker
Quadrante
Radar
Régua náutica
Sonda acústica
Sondógrafo
Tabuinhas da Índia
Talassômetro
Telêmetro
Teodolito
Traçador de rota
Globo celeste
05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
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Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos relacionados à agricultura (preparação do
terreno, cultivo, colheita e pós-colheita); à floricultura, fruticultura, horticultura e
jardinagem (preparo e mautenção de parques e jardins, e pequenas hortas); à
pecuária (criação de animais bovinos, caprinos, ovinos, suinos, aves etc., à
produção de leite, à inseminação artificial de animais etc.); e à pesca.
NI:
Inclui os equipamentos da floricultura, fruticultura, horticultura, jardinagem e
reflorestamento.Exclui armas de pesca.
TG:
Equipamento de atividades produtivas
TE:
Abridor de boca
Aguilhão
Alfanje
Alicate de castração
Alicate de testar casco
Almofaça
Ancinho
Ancinho (jardinagem)
Arado
Armadilha de pesca
Arrancador de inço
Assinalador
Aziar
Balde de ordenha
Banco de ordenha
Barbilho
Berrante
Betilho
Brussa
Canecão (pesca)
Ceifadeira
Cencerro
Chicote
Cocho
Colheitadeira
Cortador (jardinagem)
Debulhadora
Descaroçador (agricultura)
Descascador (agricultura)
Enfardadeira
Escardilho
Esticador de arame de cerca
Ferrete
Foice
Forcado
Forrageiro
Garfo (jardinagem)
Grade (agricultura)
Laço (pecuária)
Luva (jardinagem)
Luva de crina
Maneia
Mochador
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SCA:

Pá (jardinagem)
Peia
Pente de crina
Pilão
Plantador
Pulverizador (agricultura)
Raspadeira (cavalo)
Roçadeira
Sacho
Secador (agricultura)
Semeador
Talheiro
Tarro
Tesoura (pecuária)
Trator agrícola
Vaso de planta
Vassoura de folhas
04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
NA:
Conjunto de instrumentos e equipamentos usados na observação de fenômenos
naturais ou na aplicação do conhecimento adquirido dessa observação. Tendem a
ser criados para ampliar ou registrar nosso entendimento do mundo ou para
ajudar a expressar tal entendimento.
NE:
Inclui os instrumentos criados para uso em áreas específicas do conhecimento.
TE:
Equipamento associado à astronomia
Equipamento associado à biologia
Equipamento associado à física
Equipamento associado à geologia
Equipamento associado à meteorologia
Equipamento associado à oceanografia
Equipamento associado à química
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
Equipamentos associados à topografia e à navegação
Equipamentos de medição
Equipamentos de caça e de guerra
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados na caça, tiro ao alvo, guerra ou
proteção pessoal: armas de fogo, brancas etc. e seus acessórios, munição,
petrechos de caça e de proteção para o corpo de seres humanos e animais em
situação de combate.
NE:
Exclui estruturas para abrigar tropas e suprimentos, bem como veículos para
transportá-los e os de combate.
TE:
Armas e acessórios
Equipamento de defesa
Munição e acessórios
Petrechos de caça
Equipamentos de composição e impressão
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados nas atividades de reproduzir, com
tinta ou em baixo-relevo - em diversos tipos de suporte mas principalmente sobre
papel -, textos e imagens, por meio de matrizes utilizadas em prensas de variadas
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NE:

TG:
TE:

TA:
SCA:

espécies e modalidades de pressão.
Inclui os equipamentos associados à publicação de livros, como encadernação e
douração, bem como os usados na reprografia de baixo custo, tais como
mimeógrafo, xerox, etc. Exclui os objetos e equipamentos associados à gravura
artística.
Equipamento de comunicação
Guilhotina de papel
Linotipo
Mimeógrafo
Pedra litográfica
Prensa de encadernador
Prensa de impressão
Equipamento de atividades de transformação
07 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Equipamentos de ginástica e musculação
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados quando praticando exercícios
especializados para fortificar e/ou dar maior elasticidade ao corpo.
NE:
Inclui o equipamento de ioga e de outras atividades de condicionamento físico.
TG:
Equipamentos de lazer e esporte
TE:
Bicicleta ergométrica
Caneleira (ginástica)
Esteira (ginástica)
Peso (ginástica)
SCA: 08 EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Equipamentos de lazer e esporte
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para servir em atividades de lazer e
de esporte, bem como nas atividades recreativas e lúdicas, como brinquedos e
jogos.
NE:
Inclui os objetos associados a jogos de azar e sorteios, e os equipamentos de
ginástica e de recreação ao ar-livre.Exclui mobiliário e vestuário.
UP:
Lazer e esporte
TE:
Equipamento de festas
Equipamento de recreação ao ar livre
Equipamento esportivo
Equipamento lúdico
Equipamentos de ginástica e musculação
Equipamentos de medição
NA:
Alguns instrumentos e equipamentos de precisão usados para registrar ou medir
calor, massa, temperatura, tempo e volume, que não foram classificados em
subcategorias mais específicas.
NI:
Usar esta subcategoria apenas quando o objeto em questão não puder ser
classificado nas demais categorias ou não puder ser identificado corretamente. Por
exemplo, o termômetro clínico está em Equipamentos Associados à Medicina e à
Psicologia.
TG:
Equipamentos de atividades científicas e tecnológicas
TE:
Ampulheta
Balança
Cronógrafo
Dinamômetro (peso)
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SCA:
Esboço
NA:

UP:
TG:
SCA:

Horímetro
Medidor de capacidade
Peso
Relógio
Termômetro
Timer
05 EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Estudo preparatório que serve como guia para a execução da obra definitiva,
geralmente de menor tamanho que o original, no qual estão determinados os
elementos de forma, composição etc. Sua elaboração é mais complexa que a
simples e prévia anotação, e podem existir vários para uma mesma obra; o artista
provavelmente realizará vários esboços até decidir-se pelo definitivo, e é de
grande utilidade para estudar a evolução do autor no processo de criação. Tem,
portanto, valor em si mesmo. O esboço escultórico geralmente é moldado em
barro. O pictórico estabelece as linhas e massas da composição, sem definir os
detalhes.
Croqui
Esquisso
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Esborralhadouro
NA:
Vassoura para varrer o borralho, isto é, a cinza quente com algumas brasas vivas,
sobretudo de lareiras.
UP:
Vassoura de esborralhar
TG:
Lareira
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Escabelo (pés)
USE: Banco para os pés
SCA: 0202 Mobiliário
Escada
NA:
TG:
TE:

SCA:

Elemento de construção constituído de uma série de degraus, de materiais
diversos, cuja finalidade é fazer a comunicação entre dois pisos de alturas
diferentes de uma edificação.
Elementos de construção
Corrimão
Degrau
Escada em caracol
Escada em leque
Guarda-corpo (escada)
0101 Elementos de Construção

Escada de altar
NA:
Conjunto de degraus, geralmente em número de três, que permite ascender a um
altar. O altar deve estar construído sobre o nível superior chamado supedâneo
(plataforma de altar).
TG:
Mobiliário de culto
TE:
Supedâneo
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SCA:

0901 Mobiliário de Culto

Escada de biblioteca
NA:
Escada de poucos degraus usada para alcançar livros nas estantes.
UP:
Degrau de biblioteca
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Escada de mão
NA:
Escada móvel, formada por duas peças verticais que servem para suportar os
degraus, muito usada em canteiro de obras.
TG:
Escada móvel
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Escada em caracol
NA:
Escada formada por um lance contínuo que se desenvolve em espiral, em torno de
um eixo, de modo a reduzir o espaço ocupado pela caixa de escada.
TG:
Escada
SCA: 0101 Elementos de Construção
Escada em leque
NA:
Escada que possui um ou mais lances formados por degraus na forma trapezoidal.
TG:
Escada
SCA: 0101 Elementos de Construção
Escada móvel
NA:
Peça feita de madeira, ferro, alumínio, fibra de vidro etc. que, com uma série de
degraus, dá acesso aos diferentes planos de um edifício e a superfícies ou locais
situados em lugares altos. O número de degraus varia muito, assim como suas
formas: pode ser simples, dupla, articulada, dobrável, extensível etc.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TE:
Escada de mão
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Escafandro
NA:
Vestimenta estanque, sempre acompanhada de capacete, usada por
mergulhadores em trabalhos subaquáticos. O suprimento de ar pode ser por
tanques, mas normalmente é externo, por meio de tubos.
TG:
Traje de mergulho
SCA: 0306 Vestuário
Escala dobrável
USE: Metro dobrável
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Escaler
NE:
TG:
SCA:

Embarcação de pequeno porte, sem cobertura, destinada ao serviço de um navio
ou repartição marítima.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Escalímetro
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NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:
Escâner
NA:

UP:
TG:
SCA:
Escano
USE:
SCA:

Instrumento geralmente de plástico ou alumínio, de medida com escala, usado em
desenho técnico por engenheiros e projetistas, em forma de prisma triangular.
Possui três lados, com duas escalas em cada um.
Régua de escala
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
Desenho técnico
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Dispositivo empregado para examinar caracteres impressos ou gráficos e
representá-los por meio de sinais elétricos. Usado especialmente para
equipamentos que produzem uma saída digital, que pode servir como entrada em
um computador.
Scanner
Periférico (computador)
0707 Processadores de Dados e Acessórios
Arquibanco
0202 Mobiliário

Escapulário
NA:
No culto católico, objeto devocional formado por duas bandas de tecido, de forma
quadrangular, bentos, ornamentados por imagens piedosas e unidas por um
cordão, para levar ao pescoço, por baixo do traje (originariamente sobre os
ombros) e que penduram sobre o peito, face para cima, ou para trás em certos
hábitos religiosos. Sua iconografia e cor podem variar segundo a ordem religiosa
ou fraternidade. O escapulário se destina a marcar uma devoção pessoal e a
proteção de Cristo, da Virgem ou de algum santo.
UP:
Bentinho
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Escarcela
NA:
UP:
TG:
SCA:

Nas armaduras, parte da couraça que protege da cintura ao joelho.
Tonelete
Armadura
1302 Equipamento de Defesa

Escardilho
NA:
Ferramenta de cabo pequeno de madeira, polipropileno etc., cuja ponta, de ferro
ou aço, na forma de uma mão aberta, é usada principalmente para afofar e
remexer a terra.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Escarificador
NA:
Instrumento cirúrgico constituído de várias lancetas movidas por uma mola, usado
para fazer pequenas incisões.
TG:
Instrumento cirúrgico (medicina)
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
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Escarpim
NA:
TG:
SCA:

Sapato que deixa descoberto o peito do pé, especialmente usado pelas mulheres,
com salto alto e fino, e bico cuja forma varia.
Sapato
0306 Vestuário

Escarradeira
NA:
Vasilha cilíndrica de metal ou louça com tampa afunilada furada no centro.
Antigamente, as pessoas que mascavam fumo usavam-na para cuspir. Fazia parte
dos acessórios de locais públicos e mesmo de residências. Com a abolição desses
hábitos, tais peças, especialmente as de porcelana, passaram a ser encontradas
em antiquários.
UP:
Cuspideira
Cuspidor
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Escavador de dentina
NA:
Instrumento dentário de diferentes formatos e funções empregados em
momentos diferentes da terapia endodôntica: remoção de tecido cariado;
remoção do tecido pulpar nas pulpotomias; remoção de restos de cimento
endodôntico e de material selador provisório etc.
TG:
Instrumento dentário
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Escoda
NA:
TG:
SCA:

Martelo dentado usado em cantaria.
Martelo
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Escorredor (cozinha)
NA:
Recipiente com pequenos furos no fundo, geralmente de metal ou plástico, usado
para escorrer a água de certos alimentos cozidos (legumes, massas) ou para lavar
grãos (arroz, feijão).
UP:
Escorredouro
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Escorredor de louça
USE: Escorredor de prato
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Escorredor de prato
NA:
Utensílio de madeira, metal ou plástico onde se colocam louça, sobretudo pratos,
e outros pequenos objetos molhados para secar. Seu formato e tamanho variam,
mas todos são construídos de forma a possibilitar que os pratos fiquem na vertical
para facilitar o escoamento da água.
UP:
Escorredor de louça
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Escorredor de talher
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NA:
TG:
SCA:

Recipiente de cerâmica, plástico etc., próprio para secar talheres depois de
lavados, cujo fundo tem pequenos furos para escoar a água.
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção

Escorredouro
USE: Escorredor (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Escorrega
NA:
Brinquedo que consiste em um plano inclinado, geralmente de madeira ou de
metal, pelo qual se desliza.
UP:
Escorregador
TG:
Equipamento de recreação ao ar livre
SCA: 0802 Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Escorregador
USE: Escorrega
SCA: 0802 Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Escova de aço
NA:
Escova usada em determinados tipos de limpeza que requerem que seja de
filamentos flexíveis de metal.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Escova de banho
NA:
Utensílio constituído de uma placa de madeira ou outro tipo de material em que
são fixadas cerdas flexíveis, naturais ou sintéticas, de cabo longo, usado para
esfregar o corpo no banho, sobretudo as costas.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Escova de cabelo
NA:
Utensílio constituído de uma placa de madeira, metal, osso etc. em que são
fixados filamentos flexíveis de cerda ou fio sintético, usado para pentear os
cabelos.
TG:
Objetos de toalete
TE:
Porta-escova de cabelo
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Escova de dentes
NA:
Pequena escova de cabo longo, geralmente de plástico e fios sintéticos, usada para
a limpeza e escovação dos dentes.
TG:
Objetos de toalete
TE:
Porta-escova de dentes
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Escova de limpeza
NA:
Utensílio usado para limpar, que consta de uma placa, geralmente de madeira ou
plástico, onde são inseridos, muito próximos, filamentos flexíveis de cerda, metal,
fio sintético etc.
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TG:
SCA:

Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção

Escova de limpeza (arma)
NA:
Escova, normalmente com uma rosca em uma das extremidades para prender na
vareta ou no cordel de limpeza, ou ainda, provida de uma haste, para limpeza do
interior dos canos das armas.
TG:
Armas e acessórios
TE:
Escovilhão
TA:
Escovinha de arma
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Escova de mesa
NA:
Escova usada para a limpeza de resíduos na toalha de mesa após as refeições. Suas
formas variam: no passado, escova de cabo acompanhada de um recipiente para
conter, sobretudo, os farelos do pão. Hoje, escova na qual o tal recipiente vem
acoplado.
UP:
Aparador de migalhas
Limpador de mesa
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Escova de roupa
NA:
Escova para tirar sobretudo pelos de roupas.
TG:
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Escova de sapato
NA:
Escova para limpar e dar brilho nos sapatos uma vez engraxados.
TG:
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Escova modeladora
USE: Modelador de cabelo
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Escovão
NA:
TG:
SCA:

Escova pesada, de cabo comprido, usada para encerar pisos assoalhados. Utensílio
que antecedeu as enceradeiras.
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção

Escovilhão
NA:
Escova cilíndrica e grande, de cerdas grossas presas a uma haste longa, usada para
limpar a alma das bocas de fogo.
TG:
Escova de limpeza (arma)
TA:
Canhão
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Escovinha de arma
NA:
Pequeno pincel, usado junto da agulheta, para limpar o ouvido das armas de
pederneira.
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TG:
TA:
SCA:

Agulheta
Escova de limpeza (arma)
1301 Armas e Acessórios

Escovinha de sobrancelha
NA:
Pequena escova usada para pentear as sobrancelhas.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Escovinha de unha
NA:
Pequena escova usada para limpar as unhas.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Escrava
NA:
TG:
SCA:

Pulseira geralmente larga e roliça, usada no pulso ou braço, como ornato ou com
um significado simbólico.
Pulseira
0301 Adornos Corporais

Escritório
NA:
Móvel composto por um corpo ou caixa contendo gavetas agrupadas em torno de
um escaninho, ou gavetas ocultas por meio de um batente, articulado
inferiormente. Este, quando aberto, serve geralmente como superfície horizontal
de apoio para a escrita. Nas gavetas eram guardadas as tintas e o material de
escrita. Designa-se por arca de escritório quando de grandes dimensões, e
escritório de estrado, ou de banca, ou de pousar, quando menor. Estes móveis
possuem, em muitos casos, segredos. À semelhança do contador, assentam
frequentemente numa base própria.
UP:
Birô
Bureau
TG:
Mobiliário
TA:
Contador
SCA: 0202 Mobiliário
Escrivaninha
USE: Secretária
SCA: 0202 Mobiliário
Escrivaninha (tinteiro)
USE: Tinteiro-escrivaninha
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Escudela
USE:
SCA:
Escudete
NA:
TG:
SCA:

Tigela
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Chapa metálica geralmente lavrada, com um orifício por onde penetra a chave em
fechaduras de móveis, caixas, estojos etc.
Mobiliário
0202 Mobiliário
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Escudete heráldico
NA:
Pequeno escudo, com a mesma forma que o escudo principal e com as dimensões
equivalentes à sua terceira parte, colocado no centro do brasão principal.
TG:
Escudo heráldico
SCA: 1001 Insígnias
Escudo
NA:

TG:
TE:
SCA:

Arma de defesa, de dimensões variadas e de forma circular, oval ou oblonga, mas
que também pode apresentar outras configurações, usada no braço esquerdo,
presa por braçadeiras, para proteção individual contra armas cortantes, lanças,
flechas etc.
Equipamento de defesa
Broquel
1302 Equipamento de Defesa

Escudo heráldico
NA:
Corpo principal dos brasões de armas, em que se representam ou gravam as
figuras das armas nobiliárias ou das armas peculiares de cada nação.
TG:
Brasão
TE:
Escudete heráldico
SCA: 1001 Insígnias
Escultura
NA:

NE:
TG:
TE:

TA:

SCA:

Objeto, em vulto redondo ou em relevo, representando figuras ou adornos
quaisquer resultantes da aplicação de diferentes técnicas: moldado ou vazado,
modelagem, fundição, em relevo etc., e de diferentes materiais como barro,
pedra, mármore, madeira, metal etc.
Exlui esculturas arquitetônicas, marcos/estelas e máscaras.
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
Conjunto escultórico
Construção escultórica
Escultura civil
Escultura religiosa
Estátua
Figura (escultura)
Grupo escultórico
Herma
Imagem devocional
Instalação
Relevo
Cavalete com rodízio
Escultura arquitetônica
Lápide funerária
Marco
Máscara cerimonial
Máscara mortuária
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Escultura arquitetônica
NA:
Escultura colocada no interior ou no exterior de um edifício, em estreita conexão
com a sua estrutura arquitetônica. Trata-se de representação figurativa sob a
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TG:
TE:
TA:
SCA:

forma de estátuas ou de relevos. As formas que ocorrem com maior frequência
são as de atlantes, cariátides, eros e cupidos.
Elemento decorativo
Atlante
Cariátide
Escultura
0101 Elementos de Construção

Escultura cinética
NA:
Obra na qual se imprime um movimento como parte de seu princípio para obter
um conjunto cambiante. Este movimento, que pode ou não ser acompanhado de
um jogo de luzes, cria uma alteração na aparência dos elementos. Produz-se de
maneira relativamente complexa mediante a intervenção do espectador, com a
ajuda de mecanismos de engrenagens, de motores elétricos ou de simples
correntes de ar.
TG:
Construção escultórica
TE:
Móbile
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Escultura civil
NA:
Obra escultórica, localizada normalmente ao ar livre como praças, jardins etc., com
diversas funções: ornamentar, exaltar o poder político dominante, homenagear
pessoas, comemorar feitos históricos ou monumentalizar a memória histórica etc.
A escultura civil também pode ser concebida para ser integrada a um edifício, um
monumento etc.
TG:
Escultura
TE:
Figura de proa
TA:
Estátua fonte
Marco comemorativo
Marco de fronteira
Obelisco
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Escultura religiosa
NA:
Obra esculpida de carácter religioso, cujas peças geralmente estão representadas
nos retábulos, nas capelas e nas procissões da Semana Santa, além das
devocionais. Usualmente a escultura religiosa deve ser concebida de acordo com
normas e cânones a serviço da Igreja, de modo que cada imagem possa ser
identificada por seus invariáveis atributos. Podem aparecer em grupos ou uma só
figura.
TG:
Escultura
TA:
Figura de anjo
Imagem devocional
Passo processional
Retábulo
Túmulo
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Escumadeira
NA:
Colher geralmente de metal, formada por uma concha muito rasa com furos, presa
a um cabo longo, usado não só para retirar a espuma de alimentos que estão
sendo cozidos, mas também para retirar algo de um líquido quente, como pastéis,
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TG:
SCA:

bolinhos fritos em óleo etc.
Colher (cozinha)
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Esfera armilar (ornato)
NA:
Estrutura redonda que ornamenta jardins, muros etc., semelhante às esferas
armilares, instrumento de astronomia que se tornou uma representação do
universo e símbolo português de poder associado às navegações dos séculos XV e
XVI.
TG:
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
TA:
Pinha
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Esferômetro
NA:
Instrumento de precisão mecânico ou digital utilizado para medir a curvatura em
superfícies esféricas como as lentes oftálmicas, de telescópio etc. Embora
concebido originalmente para possibilitar aos oculistas medir a curvatura de
lentes, hoje é usado na engenharia para obter uma medição precisa do raio de um
círculo.
TG:
Lente
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Esfigmômetro
NA:
Instrumento para medir a velocidade e a regularidade do pulso, vulgarmente
conhecido por aparelho de pressão.
UP:
Aparelho de pressão
Pulsímetro
Pulsógrafo
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Esfolado
NA:

UP:
TG:
SCA:

Desenho, pintura ou escultura mostrando a musculatura de uma figura humana ou
animal, que é representada como se a pele tivesse sido removida, ficando com os
músculos, veias e articulações a descoberto. Este era um recurso muito usado
outrora para ensinar anatomia a artistas.
Écorché
Anatomia
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Esfriadouro
USE: Balde de gelo (garrafa)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Esfuminho
NA:
Utensílio de desenhista que consiste em um cilindro de pelica ou papel enrolado e
apertado, com uma ponta arredondada, usado para esfregar e espalhar materiais
pulverulentos como giz, grafite ou pastel no papel, de forma a misturar as cores e
criar tons mistos ou degradés, bem como para esbater os traços feitos a lápis.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TA:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Esmeril
NA:
TG:
TE:
SCA:

Pedra muito dura usada para amolar ou afiar lâminas, empregada para desbastar,
polir e lixar outros materiais.
Pedra de afiar lâminas
Esmeril de bancada
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Esmeril de bancada
NA:
Aparelho mecânico com que se afia ou amola lâminas de diversas ferramentas
(brocas, formões, facas, etc.) em um rebolo (material especialmente duro) que gira
preso ao eixo de um motor elétrico. O rebolo se movimenta em alta rotação. Além
de afiar ferramentas, serve para tirar rebarbas de uma peça forjada ou serrada,
arredondar cantos de peças etc.
TG:
Esmeril
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Esmerilador
USE: Lixadeira
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Esmerilhão
USE: Espingardão
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Espada
NA:
TG:
TE:

SCA:

Arma branca de choque, de lâmina comprida, geralmente reta e pontiaguda, de
ferro ou de aço, com gume em ambos os bordos, e um pequeno cabo pelo qual é
empunhada.
Arma branca
Espada de instrução
Estoque
Gládio
Rapieira
1301 Armas e Acessórios

Espada-baioneta
NA:
Baioneta com lâmina cortante de dois gumes.
TG:
Baioneta
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Espada (castigo)
NA:
Espada usada para punir ou executar faltosos.
TG:
Instrumentos de punição
TE:
Espada de execução
Espada de prancha
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Espada (insígnia)
NA:
Espada que simboliza uma função.
NE:
Conceito incompleto.
TG:
Insígnias
396

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
TE:
SCA:

Espadim (insígnia)
1001 Insígnias

Espada de esgrima
NA:
Equipamento esportivo na forma de uma arma branca, usada na esgrima, cujo
comprimento máximo é de 110 cm, o peso é inferior a 770 g e a lâmina é a mais
rígida das armas de esgrima.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Espada de execução
NA:
Espada especificamente desenhada para a decapitação de criminosos condenados
à morte. Sua lâmina é larga, pesada e geralmente sem ponta e decorada com
desenhos simbólicos ou inscrições moralistas relacionados à morte.
TG:
Espada (castigo)
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Espada de instrução
NA:
Espada de treinamento, sem ponta ou gume, feita geralmente de madeira.
TG:
Espada
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Espada de prancha
NA:
Espada sem gumes e sem ponta, para castigar os soldados faltosos.
TG:
Espada (castigo)
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Espada maçônica
USE: Espadim maçônico
SCA: 1001 Insígnias
Espadilha
NA:
Peça móvel de madeira, comprida e fina, em forma de espada, mantida entre a
casal e a tecelã. A espadilha possui orifícios equidistantes denominados de "guiafios" que, juntamente com os orifícios da travessa da casal, regulam a tensão dos
fios, permitindo que diferentes fios sejam urdidos ao mesmo tempo.
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Espadim (insígnia)
NA:
Espada de pequeno tamanho e lâmina fina, longa e sem gume, usada como
insígnia em trajes civis e militares, de gala.
TG:
Espada (insígnia)
TE:
Espadim de corte
Espadim maçônico
SCA: 1001 Insígnias
Espadim de corte
NA:
Espadim (insígnia) ricamente decorado, usado em trajes de cerimônias de gala por
membros de academias literárias e por autoridades como embaixadores.
TG:
Espadim (insígnia)
Insígnias
397

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
TA:
SCA:

Fardão de academia
1001 Insígnias

Espadim maçônico
NA:
Insígnia muito usada nas cerimônias maçônicas, geralmente mantida na
extremidade inferior das faixas de mestres.
UP:
Espada maçônica
TG:
Espadim (insígnia)
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Espaldeira
NA:
Parte do rebraço que protege a espalda, isto é, o ombro.
TG:
Rebraço
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Espanador
NA:
Utensílio dotado de um cabo em cuja base há um conjunto de penas, tiras de pano
macio etc. e que é usado para limpar superfícies empoeiradas.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Espartilho
NA:
Peça íntima do vestuário feminino, espécie de colete com barbatanas, usada muito
justa ao corpo, em geral por mulheres, para comprimir a cintura e dar elegância ao
tronco.
TG:
Roupa íntima
SCA: 0306 Vestuário
Espátula de livro
NA:
Instrumento de madeira, marfim, metal ou de outro material, geralmente
semelhante a uma faca sem gume, usado para abrir folhas de livro, envelopes etc.
UP:
Corta-papel
TG:
Equipamento de comunicação escrita
TA:
Abridor de envelope
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Espátula de pedreiro
NA:
Ferramenta de metal e cabo geralmente de madeira, com a extremidade mais
larga e plana, para raspar superficies, limpar paredes e mexer, misturar ou
espalhar substâncias pastosas, como massa de parede, tinta a óleo etc.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Espátula farmacéutica
NA:
Espátula de materiais e formatos diversos, usada em laboratórios farmacéuticos.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Espelho (móvel)
NA:
Conjunto formado pelo espelho propriamente dito e seu suporte ou moldura. As
molduras, que vão das mais simples às mais requintadas, podem ser feitas de
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TG:
TE:
SCA:

madeira, gesso, metal, porcelana etc. Os espelhos podem ser de mão, de mesa, de
chão e de parede.
Mobiliário
Espelho de chão
Espelho de mesa
Espelho de parede
0202 Mobiliário

Espelho clínico
NA:
Espelho empregado para a visualização indireta dos elementos dentais, câmaras
pulpares e embocaduras dos canais radiculares.
TG:
Instrumento dentário
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Espelho de chão
NA:
Espelho assentado no chão, com ou sem pé, no qual a pessoa se vê por inteiro.
UP:
Espelho de vestir
TG:
Espelho (móvel)
TE:
Psichê
SCA: 0202 Mobiliário
Espelho de console
USE: Espelho de tremó
SCA: 0202 Mobiliário
Espelho de fechadura
NA:
Peça feita de metal, porcelana, madeira etc., com orifício por onde se introduz a
chave na fechadura de portas e janelas.
TG:
Fechadura (janela/porta)
SCA: 0101 Elementos de Construção
Espelho de interruptor
NA:
Peça lisa e pouco espessa, feita de metal, porcelana, madeira etc., que serve para
guarnecer o dispositivo que permite interromper ou restabelecer a continuidade
em um circuito elétrico.
TG:
Elementos de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Espelho de maçaneta
NA:
Peça feita de metal, porcelana, madeira, vidro etc., com orifício, que guarnece
maçanetas e trincos de portas e janelas.
TG:
Maçaneta
SCA: 0101 Elementos de Construção
Espelho de mão
NA:
Espelho de pequenas dimensões com moldura e cabo para se segurar com a mão.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Espelho de maquiagem
NA:
Espelho de aumento usado no ato de se maquiar. Pode ser portátil, de mesa, de
parede, manual ou elétrico. Neste caso, vem com luz.
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TG:
SCA:

Objetos de toalete
0305 Objetos de Toalete

Espelho de mesa
NA:
Espelho pequeno, autoportante, especialmente concebido para ser usado sobre a
mesa de toalete ou a cômoda de quarto. Pode estar apoiado sobre um simples
suporte ou sobre uma gaveta na qual se assenta o espelho, cujo ângulo pode ser
ajustado.
UP:
Espelho de toucador
TG:
Espelho (móvel)
TA:
Mesa de toalete
SCA: 0202 Mobiliário
Espelho de mesa de encostar
USE: Espelho de tremó
SCA: 0202 Mobiliário
Espelho de parede
NA:
Espelho próprio para ser pendurado na parede, cuja moldura acompanha o estilo
da época: madeira, vidro, gesso, metal etc.
TG:
Espelho (móvel)
TA:
Espelho de tremó
Moldura
SCA: 0202 Mobiliário
Espelho de tomada
NA:
Peça lisa e pouco espessa, feita de metal, porcelana, madeira etc., que serve para
guarnecer o dispositivo que permite ligar qualquer aparelho elétrico (ventilador,
geladeira, ferro de passar etc.).
TG:
Elementos de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Espelho de toucador
USE: Espelho de mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Espelho de tremó
NA:
Espelho de pendurar e apoiar sobre a mesa de tremó, com a qual forma uma
conjunto. Em geral é ricamente ornamentado e pode ser dotado de iluminação em
ambos os lados.
UP:
Espelho de console
Espelho de mesa de encostar
TG:
Tremó
TA:
Espelho de parede
SCA: 0202 Mobiliário
Espelho de vestir
USE: Espelho de chão
SCA: 0202 Mobiliário
Espeto de churrasco
NA:
Haste fina de ferro, alumínio etc., aguçada numa das extremidades, onde se
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TG:
SCA:

espetam carne, ave ou peixe, para assá-los sobre uma fogueira ou churrasqueira,
braseiro etc.
Churrasqueira
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Espevitadeira
NA:
Tesoura para espevitar pavios, isto é, cortar, aparar ou puxar um pouco pavios,
morrões, mechas etc., para avivar a chama, geralmente em prata de lei. As
espevitadeiras eram utilizadas, sobretudo, para cortar o pavio que ficava pronto
para ser aceso novamente, enquanto a parte queimada era depositada em um
recipiente lateral. Em consequência, o fogo era apagado sem precisar usar os
dedos.
TG:
Pavio
TE:
Bandeja de espevitadeira
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Espevitador
USE: Atiçador
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Espia-maré
USE: Marégrafo
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Espicha
NA:
TG:
SCA:

Haste de madeira ou metal afunilada, com uma extremidade em ponta, que se
coloca entre as cochas de um cabo para nele trabalhar.
Cabo
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Espingarda
NA:
Arma de fogo portátil, de cano comprido, com mais de 1,2 m de comprimento.
TG:
Arma de fogo
TE:
Espingarda de caça
Espingarda de pressão
Espingardão
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Espingarda de caça
NA:
Espingarda longa de retrocarga, de um ou mais canos de alma lisa, normalmente
usada na caça a pássaros. Pode ser também usada no tiro ao prato.
TG:
Espingarda
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Espingarda de pressão
NA:
Espingarda longa com mecanismo de disparo acionado por ar-comprimido ou
cápsula de gases, normalmente CO2.
TG:
Espingarda
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Espingardão
NA:
Espingarda pesada, usada com forquilha em trincheiras ou amuradas de navios.
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UP:
TG:
SCA:
Espinhel
NA:
TG:
TA:
SCA:

Esmerilhão
Espingarda
1301 Armas e Acessórios
Armadilha de pesca que consiste numa linha que pode chegar a mil metros de
extensão e na qual são presos até 300 anzóis. Pode ou não ter fateixas (ganchos ou
âncoras), dependendo de como é feita sua colocação no mar.
Armadilha de pesca
Anzol
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Espinho de mandacaru
NA:
Espinho da planta mandacaru usado, no processo de confecção da renda de bilro,
como sustentação para a trama e em substituição aos alfinetes que enferrujam
facilmente.
TG:
Almofada de bilro
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Espoleta
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Artefato de armas de fogo que, percutido pela agulha, dispara a faísca que inflama
a pólvora dos projéteis.
Cápsula de fulminante
Munição e acessórios
Espoleteira
Estopilha
Estopim
1303 Munição e Acessórios

Espoleteira
NA:
Pequena caixa ou bolsa onde se guardavam as espoletas de uma arma de
fulminante (aquela cujo mecanismo de disparo depende de uma espoleta de
fulminato de mercúrio para funcionamento). O nome também designa um
pequeno estojo, colocado na coronha de algumas armas de fogo de caça, usado
para o mesmo fim.
TG:
Espoleta
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Espontão
NA:
TG:
SCA:
Espora
NA:
TG:
TE:

Lança curta (com menos de 2,5 m), com lâmina bem larga e cruzeta, reminiscente
do pique. Era usada pelos sargentos e oficiais como insígnia de posto e arma de
defesa até o século XIX.
Pique
1301 Armas e Acessórios
Haste de metal, terminada por uma ponta ou uma roseta, que o cavaleiro prende à
parte posterior do calçado, para espetar o cavalo e apressar-lhe o trote.
Veículos terrestres e acessórios
Chilena
Esporim
Roseta
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SCA:
Esporim
NA:
TG:
TE:
SCA:

1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Pequena espora, geralmente sem roseta e sem arco.
Espora
Salteira
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Espreguiçadeira
NA:
Cama de recosto, para dormir a sesta ou descansar durante o dia. De espaldar
muitas vezes reclinável e sem resguardo aos pés, apresenta, para apoio do corpo,
um estrado ou plano horizontal, geralmente em palhinha ou couro. Pode ser
acrescido de descanso de braços.
UP:
Espreguiceira
Preguiceiro
TG:
Cama de dia
SCA: 0202 Mobiliário
Espreguiceira
USE: Espreguiçadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Espremedor (cozinha)
NA:
Utensílio de cozinha próprio para espremer determinados alimentos.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Espremedor de alho
Espremedor de batatas
Espremedor de fruta
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Espremedor de alho
NA:
Utensílio geralmente de alumínio ou aço inox usado para espremer dentes de
alho.
TG:
Espremedor (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Espremedor de batatas
NA:
Utensílio de metal próprio para espremer batatas cozidas quando do preparo,
sobretudo, de purê.
TG:
Espremedor (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Espremedor de fruta
NA:
Aparelho manual ou elétrico próprio para espremer frutas, cujo formato e
mecanismo variam, assim como o material com o qual é feito (alumínio, plástico
etc.).
TG:
Espremedor (cozinha)
TE:
Espremedor de limão
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Espremedor de limão
NA:
Espremedor de fruta bem simples, cujo formato permite que se coloque um limão
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TG:
SCA:
Esquadro
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

partido ao meio para espremê-lo e que não contém um recipiente para armazenar
o suco.
Espremedor de fruta
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Instrumento chato em forma de triângulo retângulo que serve para traçar ângulos
retos ou linhas perpendiculares.
Corta-mão
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Esquadro em L
Esquadro universal
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Esquadro de artilheiro
USE: Quadrante de artilheiro
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Esquadro de carpinteiro
USE: Esquadro em L
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Esquadro em L
NA:
Instrumento em forma de L usado por pedreiros, carpinteiros. marceneiros e
serralheiros. O esquadro é constituído por uma haste de aço, que pode ser
graduada, e um cabo de madeira, plástico ou mesmo metal - o cepo -, que fazem
entre si um ângulo de 90 graus. É usado para traçar retas perpendiculares entre si
e para se verificar se há perpendicularidade nas peças fabricadas.
UP:
Esquadro de carpinteiro
TG:
Esquadro
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Esquadro universal
NA:
Esquadro metálico que se mantém sempre inalterável e que tem a vantagem
sobre o esquadro em L de permitir marcar meias-esquadrias, bem como ângulos
retos internos e externos.
TG:
Esquadro
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Esqueite
USE:
SCA:

Prancha de esqueite
0803 Equipamento Esportivo

Esquife
USE:
SCA:

Caixão
0901 Mobiliário de Culto

Esquisso
USE:
SCA:

Esboço
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Essa
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USE:
SCA:
Estábile
NA:

TG:
SCA:

Andor funerário
0901 Mobiliário de Culto
Termo inventado para descrever as esculturas de vanguarda, com formas
geométricas e dimensões colossais, que se apoiam no chão, formadas por placas
recortadas de metal, articuladas de forma fixa mediante parafusos ou solda. Quase
sempre são de ferro, mas, em dimensões reduzidas, podem ser feitas de outros
materiais.
Construção escultórica
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Estaciógrafo
NA:
Compasso de três pontas usado na marcação de cartas náuticas.
UP:
Compasso de três pontas
TG:
Compasso náutico
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Estadela
USE:
SCA:

Cadeira de estado
0202 Mobiliário

Estádia
USE:
SCA:

Estadímetro
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Estadímetro
NA:
Instrumento para medir e avaliar a distância entre um observador e um objeto de
altura conhecida.
UP:
Estádia
Mira-falante
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Estampa
NA:
UP:
TG:
TE:

Imagem impressa em suporte não rígido, geralmente papel, previamente contida
em uma matriz trabalhada por qualquer dos processos de gravura. A estampa é o
produto final das artes gráficas, e a multiplicidade, sua característica principal.
Gravura
Objetos associados à gravura
Estampa abstrata
Estampa alegórica
Estampa científica
Estampa de gênero
Estampa de paisagem
Estampa de viagens e expedições
Estampa histórica
Estampa mitológica
Estampa religiosa
Estampa satírica
Figura (estampa)
Marinha (estampa)
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SCA:

Retrato (estampa)
0603 Objetos Associados à Gravura

Estampa abstrata
NA:
Estampa cuja representação se vale exclusivamente dos elementos puros (formas,
linhas e cores), despojados de toda imagem figurativa.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa alegórica
NA:
Estampa com representações simbólicas de ideias e conceitos abstratos, por meio
de efígies, retratos, símbolos, atributos e figuras fantásticas ou mitológicas,
humanas ou de animais.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa científica
NE:
Estampa que é fundamentalmente descritiva e cuja função básica é didática.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa de gênero
NA:
Estampa com cenas da vida cotidiana, costumes locais de um país, de uma região
ou de uma cidade, representadas através de personagens e cenas tipificadas, às
vezes com tendência caricaturesca ou, inclusive, grotesca.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa de paisagem
NA:
Estampa que representa panoramas ou vistas, reais ou imaginárias, com uma
noção sobretudo estética.
UP:
Paisagem (gravura)
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa de retrato
USE: Retrato (estampa)
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa de tema histórico
USE: Estampa histórica
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa de viagens e expedições
NA:
Estampa que representa especialmente as ilustrações dos livros de viagens do
século XIX. Em geral, abordam diferentes vistas de cidades, com um interesse
inequívoco pelo pitoresco e pela captação de ambientes exóticos.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa histórica
NA:
Estampa cujo tema central diz respeito a um feito histórico.
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UP:
TG:
SCA:

Estampa de tema histórico
Estampa
0603 Objetos Associados à Gravura

Estampa mitológica
NA:
Estampa com cenas e personagens mitológicos como ninfas, deuses e mitos.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa religiosa
NA:
Estampa cujo tema central diz respeito a cenas e figuras religiosas como santos,
santas, a Sagrada Família, a Virgem Maria etc. Costuma ter gravado o nome da
figura representada e, no verso ou mesmo no anverso, uma oração ou pregação.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampa satírica
NA:
Estampa cuja ilustração contém um sentido de crítica ácida e irônica.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Estampilha
NA:
Documento público de arrecadação usado em diversos documentos públicos como
registro de escrituras, transferências de propriedades, licenças etc., em relevo,
diretamente impressos ou adesivos, emitidos por ou sob a autoridade
governamental.
UP:
Selo fiscal
TG:
Documentos públicos de arrecadação
SCA: 1107 Documentos Públicos de Arrecadação
Estandarte
NA:
Insígnia geralmente das comunidades religiosas e confrarias, tendo pintada a
imagem representativa dessa comunidade ou confraria. Em outros casos, como
nas igrejas, tem pintada a imagem de Cristo ou da Virgem; no das associações civis
ou estabelecimentos escolares, as pinturas são alusivas à corporação respectiva. O
estandarte é constituído geralmente por um pedaço de tela quadrada ou
retangular, em que estão pintados os emblemas, e é seguro em um travessão
suspenso de uma vara que serve para transportá-lo.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Estandarte de procissão
NA:
Insígnia que consiste em uma peça de tecido ornamentada, com inscrições
específicas, e que é levada em procissão pelos membros de uma confraria
religiosa, de uma congregação ou de uma paróquia católica. Geralmente
retangular, tem sua borda superior fixa em uma vara que pende horizontalmente
de uma haste com a qual forma cruz. O estandarte pode conter ainda cordões
laterais terminados por pompons.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Estante-biblioteca
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NA:

TG:
TA:
SCA:

Móvel dispondo de várias prateleiras sobrepostas, com a função específica de
guardar livros. Pode ter lados e costas, um ou mais corpos, estar suspensa (ou
encaixada) na parede, encostada, ou colocada no centro de uma divisão. Neste
caso, é geralmente giratória.
Mobiliário
Armário-biblioteca
0202 Mobiliário

Estante de altar
NA:
Estante de pequenas dimensões, usada nos altares para apoio do livro litúrgico.
UP:
Atril de altar
Estante de missal
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Estante de bibelôs
NA:
Pequena estante de salão, de proporções delicadas, com diversas prateleiras
(algumas em balanço) destinadas à apresentação de pequenos objetos de adorno.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Estante de coro
USE: Facistol
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Estante de igreja
NA:
Móvel elevado sobre um pé, em madeira ou metal, às vezes giratório, usado para
apoiar um livro litúrgico de leitura ou canto.
UP:
Atril de igreja
TG:
Mobiliário de culto
TA:
Facistol
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Estante de missal
USE: Estante de altar
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Estante de música
NA:
Suporte inclinado, em geral individual e móvel, por vezes dobrável, onde se coloca
a partitura para leitura.
TG:
Acessório musical
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Estante de pé
NA:
Móvel que dispõe de um plano inclinado, assente sobre coluna (fuste) ou pés
altos, permitindo a leitura ou a escrita de pé. Pode apresentar mais de uma face
de apoio (o que permite a consulta de várias obras em simultâneo), ser fixa ou
rotativa, ter o pé articulado ou extensível. Possui geralmente um ou mais “braços”
para apoio de luz.
UP:
Atril
Leitoril
TG:
Mobiliário
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SCA:

0202 Mobiliário

Estante de pousar
NA:
Móvel geralmente de pequenas dimensões, destinado à leitura, que dispõe de um
plano inclinado, fixo ou articulado, para apoio do livro ou papel. Apresenta, em
alguns casos, um corpo triangular fechado, contendo na base uma gaveta ou uma
abertura para guardar documentos. Por vezes, a inclinação pretendida para a
leitura é regulável, até rebater por completo, facilitando o transporte e a
arrumação. Coloca-se sobre as mesas ou sobre o colo.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Estátua
NA:

NI:
TG:
TE:

SCA:

Escultura em pleno vulto que representa uma figura inteira: homem (estátua
antropomorfa), animal (estátua zoomorfa) ou híbrido (estátua híbrida); de pé
(estátua estante), sentada (estátua sedente), ajoelhada (estátua orante) ou
deitada (estátua jacente); e em diferentes tipos de material como madeira, barro
cozido, pedra, mármore, metal etc. Recebe nomes específicos dependendo do
tamanho do modelo de referência; em escala reduzida é chamada de estatueta,
em escala monumental, colosso.
Usar apenas quando for uma representação escultórica em vulto redondo.
Escultura
Estátua alegórica
Estátua comemorativa
Estátua de fonte
Estátua de tamanho natural
Estátua funerária
Estátua não figurativa
Estatueta
Figurinha (escultura)
Miniatura (escultura)
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Estátua alegórica
NA:
Estátua que personifica ou simboliza uma noção real ou ainda um ou vários
conceitos ou ideias abstratas como a fé, a virtude etc.
TG:
Estátua
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Estátua comemorativa
NA:
Estátua que faz menção comemorativa a um fato ou personagem.
TG:
Estátua
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Estátua de fonte
NA:
Estátua antropomorfa ou zoomorfa que decora uma fonte, um reservatório ou
uma gruta.
TG:
Estátua
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Estátua de tamanho natural
NA:
Estátua que tem as dimensões em escala real. Uma estátua antropomorfa de
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TG:
SCA:

tamanho natural pode ter dimensões aproximadas entre 160 cm e 180 cm de
altura.
Estátua
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Estátua fonte
NA:
Escultura representando figuras ou formas abstratas para ornamentação de áreas
abertas sobretudo públicas e urbanas como jardins, praças, prédios etc. Tem por
característica definidora levar em seu interior tubos que conduzem a água até fluir
através de suas extremidades.
UP:
Estátua hidráulica
TG:
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
TA:
Escultura civil
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Estátua funerária
NA:
Estátua, geralmente jacente ou orante, integrada ao monumento funerário.
TG:
Estátua
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Estátua hidráulica
USE: Estátua fonte
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Estátua não figurativa
NA:
Estátua que não representa algo identificável, ou seja, objetos ou seres do mundo
circundante.
TG:
Estátua
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Estatueta
NA:
Estátua em pleno vulto, com dimensões que correspondem à metade das estátuas
naturais, ou seja, entre 25 cm e 80 cm de altura.
TG:
Estátua
TE:
Tânagra
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Esteira (ginástica)
NA:
Aparelho mecânico ou elétrico que consiste em pequena plataforma rolante sobre
a qual o usuário caminha em sentido contrário ao do movimento da esteira, na
rapidez desejada, simulando uma caminhada ou corrida, que serve para melhorar
o condicionamento físico.
TG:
Equipamentos de ginástica e musculação
SCA: 0805 Equipamentos de Ginástica e Musculação
Estela
USE:
SCA:

Marco
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos

Esterilizador de seringa
NA:
Pequena caixa de metal, utilizada para livrar as seringas de microorganismos vivos
por meio de altas temperaturas. Era aquecida por meio de energia elétrica ou da
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TG:
SCA:

adição de álcool que, depois de queimado, esterilizava a seringa pelo calor gerado.
Com o advento das seringas descartáveis, caiu em desuso.
Seringa
0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia

Estetoscópio
NA:
Instrumento médico para auxiliar a escuta de ruídos internos do organismo, usado
especialmente na ausculta cardíaca e respiratória, isto é, do coração e dos
pulmões.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Esticador de arame de cerca
NA:
Pequeno utensílio metálico constituído por uma argola e um gancho, usado
juntamente com uma alavanca para esticar arame farpado na construção de
cercas.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TE:
Alicate de emendar arame
Catraca de aramar
Chave de emendar arame
Máquina de aramar
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Estilete
NA:
TG:
SCA:

Arma branca de lâmina curta, sem gume, usada como instrumento perfurante.
Arma branca
1301 Armas e Acessórios

Estilete (ferramenta)
NA:
Ferramenta para cortes em geral de papel, papelão, tecidos, plásticos, materiais
sintéticos etc., com lâminas muito afiadas, recambiáveis e em gomos, fáceis de
substituir.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Estilingue
NA:
Atiradeira que consiste em uma funda de material elástico, geralmente de
borracha, presa às extremidades da bifurcação de uma forquilha de madeira,
plástico ou metal.
UP:
Atiradeira
Forquilha
TG:
Arma de arremesso
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Estimógrafo
USE: Traçador de rota
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Estojo de arma
NA:
Pequena caixa com divisão de espaço interno planejado para acomodar, de modo
geral, um arma.
TG:
Armas e acessórios
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TA:
SCA:

Fôrma de bala
1301 Armas e Acessórios

Estojo de balança
NA:
Caixa com formato e divisão de espaço interno planejados para acomodar a
balança.
TG:
Balança
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Estojo de binóculo
NA:
Caixa geralmente de couro e com alça, planejada para acomodar um binóculo.
TG:
Binóculo
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Estojo de cálice litúrgico
NA:
Recipiente destinado a guardar e proteger o cálice.
TG:
Cálice litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Estojo de caneta
NA:
Pequena caixa retangular com espaço interno planejado para acomodar uma ou
duas canetas, ou uma caneta e uma lapiseira.
TG:
Caneta
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Estojo de colarinhos
NE:
Caixa pequena própria para guardar colarinhos.
TG:
Vestuário
TA:
Colarinho
SCA: 0306 Vestuário
Estojo de condecoração
NA:
Recipiente com o formato e divisão de espaço interno planejado para acomodar
uma ou mais condecorações de uma mesma ordem honorífica.
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Estojo de corte centesimal
NA:
Estojo geralmente de madeira contendo folheto com as instruções e os utensílios
necessários à modelagem de roupas segundo o método de corte centesimal.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Estojo de costura
NA:
Recipiente com o formato e divisão de espaço interno planejado para acomodar
mais de um item de costura como tesoura, dedal, carretel de linha etc.
UP:
Kit de costura
TG:
Equipamento de atividades de transformação
Vestuário
TA:
Caixa de costura
SCA: 0306 Vestuário
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
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Estojo de custódia
NA:
Recipiente destinado a guardar e proteger a custódia.
TG:
Custódia
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Estojo de instrumento musical
NA:
Caixa apropriada para receber e transportar o instrumento musical. Sua forma,
portanto, varia de acordo com o instrumento que lhe é próprio.
NI:
Acrescentar, em seguida ao descritor, o nome do instrumento musical próprio
daquele estojo. Ex.: Estojo (instrumento musical): violino.
TG:
Acessório musical
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Estojo de joia
NA:
Porta-joia com formato e divisão de espaço interno planejados para acomodar
determinada joia e seus pares quando for o caso de um conjunto, por exemplo, de
colar e brincos.
TG:
Porta-joias
SCA: 0301 Adornos Corporais
Estojo de lápis
USE: Estojo escolar
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Estojo de lentes
NA:
Pequena caixa com formato e espaço interno planejado para acomodar lentes.
TG:
Lente
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Estojo de limpeza (arma)
NA:
Caixa com divisão de espaço interno planejado para acomodar peças de limpeza
de armamento.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Estojo de maquiagem
NA:
Espécie de caixa de diferentes tamanhos e formatos, com divisórias que servem
para organizar e guardar artigos e objetos de cosmética.
TG:
Porta-cosmético
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Estojo de óculos
NA:
Pequena caixa com formato e espaço interno planejado para acomodar os óculos.
UP:
Caixa de óculos
TG:
Porta-óculos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Estojo de pesos
NA:
Recipiente, geralmente de madeira, em que se guarda um conjunto de pesos de
balança.
UP:
Caixa de pesos
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TG:
TE:
SCA:

Conjunto de pesos
Peso
Jogo de pesos aninhados
0510 Equipamentos de Medição

Estojo de piteira
NA:
Recipiente usado para guardar a piteira.
TG:
Piteira
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Estojo de prótese dentária
NA:
Caixa própria para guardar a prótese dentária quando fora de uso.
TG:
Prótese dentária
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Estojo de rosário
NA:
Recipiente em que se guarda o rosário.
TG:
Rosário
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Estojo de seringa
NA:
Recipiente em que se guarda a seringa, geralmente de metal.
TG:
Seringa
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Estojo de talher
USE: Faqueiro
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Estojo de terço
NA:
Recipiente em que se guarda o terço, podendo ser uma bolsa de couro ou tecido,
ou pequena caixa ovoide ou cilíndrica.
TG:
Terço
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Estojo de toalete
NA:
Recipiente com divisão de espaço interno planejado para acomodar os utensílios
usados na toalete: saboneteira, pincel de barba, escova de cabelo etc.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Estojo de unha
NA:
Recipiente com divisão de espaço interno planejado para acomodar os utensílios
usados no tratamento das unhas (afastador de cutícula, alicate de cutícula, lixa
etc.).
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Estojo escolar
NA:
Recipiente de diversos formatos e materiais, usado para guardar lápis, borracha,
caneta etc., que geralmente se fecha com um fecho ecler.
UP:
Estojo de lápis
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TG:
SCA:

Equipamento de comunicação escrita
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Estojo viático
USE: Porta-viático
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Estola
NA:
TG:
SCA:

Espécie de xale comprido, em geral de tecido de alta qualidade ou pelo, que as
mulheres usam ao redor dos ombros, quase sempre em roupas de noite, como
agasalho ou adorno.
Xale
0306 Vestuário

Estola litúrgica
NA:
No cristianismo, insígnia litúrgica maior, levada ao redor do pescoço por toda a
hierarquia eclesiástica. Trata-se de uma faixa de tecido, normalmente de seda e
drapeada em ouro ou prata, mais larga nas extremidades, e decorada por cruzes,
no centro e em cada ponta. Utiliza-se durante a celebração de missas, na
administração dos sacramentos, exposição do Santo Sacramento etc.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Insígnias
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Estopilha
NA:
TG:
SCA:
Estopim
NA:

TG:
SCA:
Estoque
NA:
TG:
TE:
SCA:

Espécie de espoleta usada para disparar cartuchos de artilharia.
Espoleta
1303 Munição e Acessórios
Antigamente era uma mecha de pano embebida em uma mistura de queima lenta,
para transmitir fogo à carga de explosivo em um tempo específico. Depois passou
a ser um tubo de papel, pena ou metal, com composição que queimava com
velocidade programada.
Espoleta
1303 Munição e Acessórios
Espécie de espada comprida e reta, de seção triangular ou retangular, sem fio mas
pontiaguda, e que, portanto, só fere com a ponta.
Espada
Estoque-bengala
1301 Armas e Acessórios

Estoque-bengala
NA:
Estoque oculto em uma bengala.
TG:
Estoque
TA:
Bengala
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Estrado (cama)
NA:
Armação, geralmente em formato similar a uma grade que, numa cama, é a parte
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TG:
SCA:

sobre a qual se assenta o colchão. Quando guarnecido, apoia diretamente o corpo
(ex.: espreguiçadeira). O estrado pode ser extensível, articulado ou desmontável
por meio de mecanismos, ferragens, encaixes ou parafusos.
Cama
0202 Mobiliário

Estrado de armazenar (curtume)
NA:
Estrutura plana de madeira construída um pouco acima do nível do chão, onde,
nos curtumes, se armazenam as peles que já foram higienizadas e que passaram
por algum processo de conservação (prolongamento da vida útil do material),
antes destas seguirem para os processos que transformarão a pele em couro.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Estrado de salgar (curtume)
NA:
Estrutura plana de madeira construída um pouco acima do nível do chão onde, nos
curtumes, se estica e salga a pele para conservá-la por mais tempo.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Estrela-de-davi
NA:
Símbolo da religião dos judeus utilizado pela crença popular como objeto
propiciador de sorte. Consiste em um hexagrama de dois triângulos entrelaçados
(um voltado para cima e outro para baixo, formando uma estrela de seis pontas).
TG:
Talismã
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Estrepe
NA:

TG:
SCA:
Estribo
NA:

TG:
TE:
SCA:

Artefato pontiagudo de madeira, ferro ou outro material que, durante guerras,
conflitos, era posto em fosso, vala etc. para dificultar a passagem do inimigo. No
Brasil, armadilha defensiva constituída de lascas de madeira, aguçadas nas
extremidades livres, envenenadas ou não, que são cravadas no chão e disfarçadas
entre a folhagem, usada para dificultar o acesso de estranhos às aldeias indígenas.
Equipamento de defesa
1302 Equipamento de Defesa
Peça de arreios de montaria que se apresenta em pares, destinada ao apoio dos
pés do cavaleiro. O estribo é geralmente composto de uma barra transversal
sustentada por um arco onde se prende a correia. De ferro, bronze ou prata, tem
muitas vezes detalhes ornamentais.
Arreio
Loro
Sapata
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
NA:
Estruturas e elementos associados a lugares, edifícios ou outras estruturas
edificadas maiores, que funcionam de forma independente e não são usadas como
abrigo, bem como estruturas e elementos associados às obras de infra-estrutura,
como rodovias, saneamento básico, distribuição de energia elétrica etc. São, por
exemplo, portões, cercas, mastros de bandeira, pérgulas, dormentes e trilhos de
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NE:
TG:
TE:

TA:
SCA:

ferrovias, postes etc.
Exclui placas comemorativas ou indicativas.
Estruturas edificadas e elementos de construção
Campanário
Cerca
Chafariz
Coreto
Cruzeiro
Esfera armilar (ornato)
Estátua fonte
Marco
Mastro de bandeira
Muro
Obelisco
Poste
Trilho de ferrovia
Pelourinho
01 ESTRUTURAS EDIFICADAS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

Estruturas edificadas
NA:
Estruturas criadas para servir a alguma necessidade humana, isto é, para servir ao
homem nas suas inúmeras atividades tais como as cerimoniais, agrícolas,
recreativas, comerciais, culturais, cívicas, industriais e sociais, bem como abrigo.
NE:
Inclui as estruturas portáteis e aquelas ao ar livre.
NI:
Usar apenas quando catalogando uma estrutura como um todo. Os componentes
arquitetônicos que integram os edifícios, como partes de parede e caixilhos de
janela, estão na subcategoria Elementos de Construção.
UP:
Abrigo
TG:
Estruturas edificadas e elementos de construção
TE:
Barbearia
Barraca
Barraca de feira
Barraco
Capela
Casa de engenho
Farmácia
Palafita
Túmulo
SCA: 01 ESTRUTURAS EDIFICADAS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
Estruturas edificadas e elementos de construção
NA:
Estruturas criadas para atender a qualquer necessidade humana, situadas em local
relativamente permanente, bem como os seus componentes arquiteturais e
decorativos, e seus respectivos acessórios.
TE:
Elementos de construção
Equipamento hidráulico
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
Estruturas edificadas
Estudo preparatório
NA:
Desenho ou pintura de execução precisa e depurada, partindo direto do natural ou
copiado de outra obra, e que representa, de modo geral, um aspecto parcial do
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TG:
SCA:
Estufa
NA:

TG:
SCA:
Étagère
USE:
SCA:

resultado final. Os estudos de aspectos parciais do corpo humano como cabeças,
pés, bocas, orelhas etc., tiveram grande importância no ensino acadêmico e se
destinavam a servir de modelo aos alunos.
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Recipiente fechado de cerâmica, ferro fundido etc., usado para aquecer os
ambientes. Alimentado por carvão ou madeira, a estufa consta de um lugar onde
se acende o fogo e um cinzeiro, de onde se recolhem as cinzas. No século XIX
aparecem as movidas a gás e petróleo. No século XX passam a ser os aquecedores
elétricos.
Aquecedor
0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Aparador
0202 Mobiliário

Etiqueta de garrafa de bebida
NA:
Pequena placa de metal, esmalte ou louça, presa a uma corrente que se pendura
em garrafa que contém bebida alcoólica, para indicar o seu conteúdo (ex.: Porto).
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Etiqueta de mala
NA:
Pedaço de papel, cartolina ou outro material, inscrito e afixado nas malas, ou
então nelas preso por uma fita ou corrente, onde constam informações sobre o
proprietário e sua viagem.
TG:
Mala
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Eufônio
NA:
UP:
TG:
SCA:
Ex-libris
NA:
TG:
SCA:
Ex-voto
NA:

Instrumento de sopro da família dos metais, com estrutura larga e cônica,
normalmente com quatro válvulas. O eufônio é essencialmente uma tuba tenor
em si bemol.
Bombardino
Tuba
0604 Objetos Associados à Música
Vinheta desenhada ou gravada que os bibliófilos colam geralmente na contracapa
de um livro, da qual consta o nome deles ou a sua divisa, e que serve para indicar
posse.
Equipamento de comunicação escrita
0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Oferenda coletiva ou individual, de qualquer tipo, material e forma, em um espaço
sagrado. Trata-se de objeto oferecido por uma graça pedida ou recebida, podendo
consistir em um objeto de uso comum (muleta, ramo de noiva, roca, grilhetas,
chapéu etc.), ou feito expressamente (ex-voto antropomórfico, placa ex-voto,
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NI:
TG:
SCA:

quadro ex-voto, barco ex-voto etc.). Apresenta, geralmente, uma data e uma
inscrição relativa ao acontecimento e ao doador.
Usar acrescido de termo(s) que o qualifique(m) ou como qualificador do
descritor/nome do objeto, de acordo com o interesse da instituição. Ex.: Ex-voto:
mão; ou Mão: ex-voto
Objetos rituais e cerimoniais
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Exercício (desenho)
NA:
Desenho realizado por um artista para familiarizar-se com certas dificuldades
técnicas durante o período de aprendizagem, e que consiste, geralmente, na cópia
de modelos de artistas já consagrados.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Explorador clínico
NA:
Instrumento dentário de diversos formatos, usado principalmente na sondagem,
busca ou exploração bucal.
TG:
Instrumento dentário
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Extintor
NA:
TG:
SCA:

Aparelho portátil de combate ao fogo, usado para lançar jatos de uma substância
inibidora na base das chamas (por exemplo: água, dióxido de carbono, espuma
química, certos gases).
Objetos e equipamentos de segurança
0208 Objetos e Equipamentos de Segurança

Extrator de grampos
NA:
Instrumento geralmente na forma de uma espátula de metal, usado para extrair
grampos de papéis.
TG:
Grampeador
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Faca (arma)
NA:
Arma branca de choque que possui inúmeras variantes, tanto na forma como na
sua denominação, de difícil distinção. Geralmente é de lâmina curta e um gume.
TG:
Arma branca
TE:
Faca de arrasto
Faca de caça
Faca de mergulho
Faca de ponta
Facão
Tanto
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Faca (cozinha)
NA:
Utensílio cortante curto, constituído de cabo de diversos materiais e formas, e
lâmina com apenas um gume, usado na cozinha para cortar alimentos.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
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Faca (talher)
NA:
Faca de mesa, não muito afiada e que, com o garfo, forma a dupla de talheres mais
usada quando se come.
TG:
Talher
TE:
Faca de carne
Faca de manteiga
Faca de peixe
Faca de queijo
Faca de sobremesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Faca de arrasto
NA:
Faca ou punhal (com um ou dois gumes), de fabricação artesanal no Brasil,
especialmente na região Nordeste, composta de lâmina muito longa, com mais de
30 cm de comprimento e podendo chegar até 75 cm, terminando em ponta muito
afilada. Normalmente não tem corte, sendo usada apenas como arma perfurante.
Usualmente é associada a uma arma usada no cangaço, não tendo função
utilitária, só para o combate. Seu nome vem da lenda que, sendo colocada no
cinto, sua ponta se arrastaria no chão, devido ao longo comprimento.
TG:
Faca (arma)
Punhal
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Faca de caça
NA:
Faca usada na perseguição, morte, esfoladura e preparo de animais selvagens.
TG:
Faca (arma)
TA:
Petrechos de caça
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Faca de carne
NA:
Faca muito afiada ou de serra, especial para cortar a carne ao comê-la. Seu cabo
muitas vezes é meio curvo e feito de chifre.
TG:
Faca (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Faca de manteiga
NA:
Faca pequena, sem corte, com a lâmina semelhante a uma espátula, usada para
passar manteiga em pães e torradas durante as refeições.
TG:
Faca (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Faca de mergulho
NA:
Faca de tamanhos variados, usada por mergulhadores sobretudo por questão de
segurança. Sua lâmina é feita geralmente de aço inoxidável ou titânio, sem ponta e
pode ter mais de uma forma de fio de corte em cada lado (lâmina lisa, serrilhada
etc.).
TG:
Faca (arma)
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Faca de pão
NA:
Faca longa e serrilhada usada para cortar pães.
TG:
Talher de servir
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SCA:

0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Faca de peixe
NA:
Faca que não é afiada, mas é pontuda, cuja função é ajudar o garfo a separar as
espinhas do peixe sem desmanchá-lo.
TG:
Faca (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Faca de ponta
NA:
Faca de fabricação artesanal usada no Brasil, especialmente na região Nordeste,
composta de lâmina curta, de perfil triangular e de 15 a 30 cm de comprimento,
terminando em ponta muito afilada. Muitos exemplares têm o punho do tipo
chamado de "embuá", feito de pequenos cilindros de cores diferentes, dando a
aparência de um animal semelhante a uma lacraia.
TG:
Faca (arma)
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Faca de queijo
NA:
Facas de tamanhos e formatos que variam de acordo com o tipo de queijo a ser
cortado.
TG:
Faca (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Faca de sapateiro
NA:
Faca constituída apenas por lâmina, bastante afiada, usada por sapateiros para
execução de reparos.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Faca de sobremesa
NA:
Faca de ponta curva, de tamanho ligeiramente menor que a faca de refeição,
usado nas sobremesas.
TG:
Faca (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Faca de trinchar
NA:
Faca grande, com fio aguçado, usada para fatiar carnes e assados, churrascos,
presuntos ou aves, para servi-los em seguida.
UP:
Faca trinchante
TG:
Talher de servir
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Faca tanto
USE: Tanto
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Faca trinchante
USE: Faca de trinchar
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Facão
NA:

Faca cuja lâmina é longa (mais de 30 cm), de folha larga e pesada, usada em
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TG:
TE:
SCA:
Faceira
NA:
TG:
SCA:
Facho
NA:
UP:
TG:
SCA:
Facistol
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

combate, na caça, na agricultura e na pecuária, para abrir picadas, cortar lenha
etc.
Faca (arma)
Peixeira
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
1301 Armas e Acessórios
Correias da cabeçada que suspendem de cada lado o freio das cavalgaduras.
Cabeçada
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Luminária constituída de uma haste de bambu apresentando um saco de aniagem
que é embebido em querosene ou óleo diesel. Utilizado na caça e na pesca
noturna.
Archote
Tocha
Objetos e equipamentos de iluminação
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Atril (estante) de grandes dimensões, de vários lados (normalmente quatro),
giratório e com pé alto, usado antigamente nas igrejas e catedrais para apoiar os
livros litúrgicos de leitura ou canto. É composto por um ou vários planos
inclinados, fixos ou giratórios.
Estante de coro
Mobiliário de culto
Estante de igreja
0901 Mobiliário de Culto

Facistol (banco)
USE: Faldistório
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Fagote
NA:
TG:
TE:
SCA:

Instrumento de sopro de tubo cônico feito de madeira e tocado com palheta
dupla. O instrumento possui quatro articulações e um tudel estreito onde é
encaixada a palheta dupla.
Aerofone
Contrafagote
0604 Objetos Associados à Música

Faixa (vestuário)
NA:
Tira de tecido, couro etc., que tem como finalidade cingir o corpo.
TG:
Vestuário
TE:
Cinto
Faixa militar
Faixa rigor
Ojá
Pano-da-costa
Talim
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SCA:

0306 Vestuário

Faixa de batina
NA:
Faixa ou cordão, normalmente de seda, que permite ajustar a batina sobre a
cintura. Sua cor varia de acordo com a dignidade eclesiástica do clérigo ou prelado:
ouro para o papa, vermelho para os cardeais, carmim para os bispos etc.
UP:
Bálteo
TG:
Batina
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Faixa funerária
NA:
Faixa anexada à coroa de flores funerária, com dizeres em homenagem à pessoa
falecida.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Faixa maçônica
NA:
Faixa de mestre maçom, confeccionada em tecido (cetim, oxford), contendo na
parte de trás um bolso no forro.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Faixa militar
NA:
Faixa de tecido, relativamente longa, usada em uniformes militares, enrolada na
cintura, com borlas em cada uma das extremidades que pendem juntas para um
dos lados. De cores variadas, no Brasil Império as do exército eram vermelhas. A
faixa militar tinha também função distintiva de posto, indicado de acordo com o
tipo das borlas.
UP:
Banda militar
TG:
Faixa (vestuário)
TA:
Farda
SCA: 0306 Vestuário
Faixa presidencial
NA:
Faixa confeccionada em tecido natural, usada pelos chefes de governo, sobretudo
na cerimônia de posse do cargo.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Faixa rigor
NA:
Faixa larga, de modelagem ajustada, que engloba a cintura, em geral com pregas
longitudinais, de tecido lustroso e na cor preta. Usada como complemento em
trajes de gala de militares, nos smokings etc.
UP:
Cummerbund
TG:
Faixa (vestuário)
SCA: 0306 Vestuário
Falconete
NA:
Peça de artilharia longa, com mais de 25 calibres de comprimento, pertencente à
família das colubrinas e usada nos séculos XVI e XVII. No século XVII, disparava um
projétil de pequeno calibre pesando 2,5 libras (1,15 kg).
UP:
Colubrina menor
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TG:
SCA:

Colubrina
1301 Armas e Acessórios

Faldistório
NA:
Cadeira com braços, dobrável, com os pés cruzados em X, sem espaldar e em
madeira ou metal. Reservado ao bispo ou a um prelado de elevado nível
hierárquico, utiliza-se em cerimônias litúrgicas especiais, na ausência da cátedra
episcopal. Durante o uso, é colocado nos degraus de altar, no lado da Epístola,
revestido de tecido (capa de faldistório) e acompanhado por uma almofada
(almofada de faldistório), que funciona como genuflexório.
UP:
Facistol (banco)
TG:
Mobiliário de culto
TA:
Almofada de faldistório
Capa de faldistório
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Fantasia (traje)
NA:
Traje usado pelos foliões, que reproduz o modelo de vestes de culturas ou épocas
diversas, ou que representa objetos, ideias, figuras históricas, imaginárias etc., em
geral usado em cerimônias, festas ou folguedos.
TG:
Vestuário
TA:
Máscara (traje)
SCA: 0306 Vestuário
Fantoche
NA:

UP:
TG:
SCA:
Faqueiro
NA:
UP:
TG:
SCA:
Farda
NA:

UP:
TG:
TE:
TA:

Boneco composto por uma espécie de luva com três dedos. O central é o que
sustenta a cabeça, e os dois dedos restantes dão o movimento às mãos do boneco.
A cabeça e as mãos do boneco são geralmente confeccionadas em massa, cartão,
pedra, madeira etc.
Boneco de luva
Boneco de mamulengo
Boneco (teatro)
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Estojo onde se guardam talheres, de um conjunto completo deles ou de tipos
específicos como só facas, ou garfo e faca de trinchar etc.
Estojo de talher
Porta-talher
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Vestimenta padronizada, usada diariamente pelos profissionais das forças
armadas, paramilitares e policiais etc., dividida em categorias, de acordo com a
ocasião (de gala, solene, de passeio, de serviço e de educação física) e constituída
por vários elementos. É um dos principais símbolos que representam a profissão
militar.
Uniforme militar
Uniforme
Farda de marinheiro
Fardão
Faixa militar
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SCA:

Gorro sem pala
0306 Vestuário

Farda de marinheiro
NA:
Farda utilizada pelo militar da Marinha que detém o posto de marinheiro.
TG:
Farda
TA:
Caxangá
Lenço de marinheiro
SCA: 0306 Vestuário
Fardão
NA:
TG:
TA:
SCA:

Uniforme de gala de militares, especialmente oficiais da marinha.
Farda
Alamar
0306 Vestuário

Fardão de academia
NA:
Traje de significado simbólico usado por membros de academias literárias.
TG:
Uniforme
TA:
Colar de acadêmico
Espadim de corte
SCA: 0306 Vestuário
Farinheira
NA:
Recipiente com ou sem tampa usado para colocar farinha de mandioca ou de
milho.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Farmácia
NA:
TG:
SCA:

Estabelecimento onde se vendem e/ou manipulam medicamentos e substâncias
para uso terapêutico, e onde ainda são comercializados produtos, objetos e
instrumentos de higiene, toalete e perfumaria.
Estruturas edificadas
0103 Estruturas Edificadas

Fasímetro
NA:
Aparelho que indica diretamente o fator de potência de um circuito, pela medição
da diferença de fase entre a intensidade e a tensão.
UP:
Medidor de fator de potência
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Fateixa
USE:
SCA:
Fatura
NA:
TG:

Gancho de açougue
0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Relação de mercadorias vendidas com os respectivos preços, ou das diversas notas
fiscais emitidas num período, e que o fornecedor remete ao cliente, geralmente
como documento de cobrança.
Documentos de comércio
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Fax

SCA:

1103 Documentos de Comércio

NA:

Aparelho no qual a imagem de uma fotografia, mapa, texto ou outro material
gráfico fixo é convertida em sinais binários para sua transmissão, recepção e
reprodução a distância, por telefone.
Telefac-símile
Telefone
0704 Equipamento de Telecomunicação

UP:
TG:
SCA:

Fechadura (janela/porta)
NA:
Ferragem que tranca portas e janelas por meio de uma ou mais linguetas
acionadas por uma chave.
TG:
Ferragem de esquadria
TE:
Chave (janela/porta)
Espelho de fechadura
TA:
Cadeado
SCA: 0101 Elementos de Construção
Féretro
USE:
SCA:

Caixão
0901 Mobiliário de Culto

Ferradura
NA:
Peça de ferro em semicírculo, lembrando a forma da letra grega ômega, com que
se calçam os cascos de certos equídeos.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
TE:
Porta-ferraduras
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Ferragem de esquadria
NA:
Qualquer peça de ferro ou outro metal comum usada em portas e janelas,
servindo para seu funcionamento ou simplesmente como adorno.
NI:
Inclui também peças não metálicas.
TG:
Elementos de construção
TE:
Borboleta
Concha (puxador)
Cremona
Dobradiça
Fechadura (janela/porta)
Maçaneta
Tranca
Trinco
SCA: 0101 Elementos de Construção
Ferramenta de Ogum
NA:
Atributo do orixá Ogum. Espécie de molho de miniaturas de ferro, em número de
sete, catorze ou vinte e um, representando instrumentos de caça, lavoura e
guerra, suspensos em ferro curvo, com as pontas reviradas ou em arco de ferro
fechado, sobre suporte do mesmo material.
TG:
Atributo de orixá
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
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Ferramenta de orixá
NA:
Atributo sagrado que engloba os adereços específicos do orixá e sua
representação simbólica em metal.
TG:
Atributo de orixá
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Ferramenta simbólica
NA:
Objeto simbólico, na forma de ferramentas usadas em construção, confeccionado
para comemorar o início ou a inauguração de obras públicas, ou quando do
batimento de quilha de navios lançados ao mar. Sua forma varia de acordo com o
evento comemorado: colher de pedreiro, picareta, martelo, marreta, carrinho de
mão etc.
NI:
Usar o termo seguido de dois pontos, espaço e o nome específico da ferramenta.
Ex.: Ferramenta simbólica: colher de pedreiro; Ferramenta simbólica: martelo.
UP:
Colher de pedreiro comemorativa
Marreta comemorativa
Martelo comemorativo
Pá de pedreiro comemorativa
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
TA:
Pedra fundamental
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Ferrete
NA:
UP:
TG:
SCA:

Ferramenta utilizada para marcar o gado bovino e equino com a função de
identificar o proprietário.
Marcador de gado
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Ferro a carvão
TG:
Ferro de passar
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Ferro de calafate
NA:
Ferramenta utilizada para calafetar, introduzindo estopa nas costuras do tabuado
das embarcações, em zonas onde existem pregos. Objeto executado em ferro,
com cabo de seção circular numa das extremidades, que se esbate numa folha
com a forma aproximada de um losango na extremidade oposta.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Ferro de dentista
USE: Instrumento dentário
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Ferro de mochar
USE: Descornador
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Ferro de passar
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NA:
TG:
TE:

SCA:

Aparelho manual aquecido a carvão ou a energia elétrica, destinado a passar
tecidos, vincá-los, alisá-los. Quando elétrico, alguns modelos possuem um
recipiente de água que, vaporizada, auxilia no trabalho de passar.
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
Descanso de ferro de passar
Ferro a carvão
Ferro elétrico
Suporte de ferro de passar
Tábua de passar
0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção

Ferro de passar (alfaiate)
NA:
Ferro de passar elétrico, mais pesado do que o ferro a vapor, usado por alfaiates
para dar forma ao tecido, assentar costuras e engomar.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Ferro de solda
NA:
Aparelho a gás ou elétrico que funciona por meio da transformação do gás ou da
corrente elétrica em calor. Consiste numa haste metálica, um cabo geralmente
feito de plástico e de um cabo elétrico quando não a gás. Usado em pequenas
soldagens, principalmente de fios.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Ferro elétrico
TG:
Ferro de passar
TE:
Ferro elétrico a vapor
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Ferro elétrico a vapor
TG:
Ferro elétrico
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Ferrolho
NA:
TG:
SCA:
Ferrótipo
NA:

TG:
SCA:
Festão
USE:

Tranqueta corrediça de ferro que serve para fechar com maior segurança portas e
janelas.
Tranqueta
0101 Elementos de Construção
Positivo direto de câmera obtido pelo processo denominado ferrotipia, variante do
processo de colódio úmido patenteado em 1856 por Hamilton Smith. O suporte é
formado por uma lâmina ou placa de ferro, envernizada com colódio úmido ou
com uma capa de verniz preto ou marrom. O ferrótipo se distingue do ambrótipo
pela natureza do suporte: pelo seu verso se percebe bem o ferro esmaltado, mas
pelo anverso pode ser confundido com os ambrótipos.
Fotografia
0602 Objetos Associados à Fotografia
Coroa de flores (decoração)
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SCA:

0201 Acessórios de Interiores

Fiador (arma)
NA:
Cordão de couro, tecido ou outro material que, preso à arma (espada, lança,
sabre, revólver, pistola etc.), passava pela mão do operador para não se soltar
acidentalmente.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Fíbula
NA:
TG:
TA:
SCA:

Alfinete ou pequena fivela, usados desde os mais remotos tempos para prender as
vestes de uma pessoa. Serve também como adorno.
Vestuário
Broche
0306 Vestuário

Ficha de jogo
NA:
Peça que representa certa quantia na banca de jogos, com que se marcam os
pontos ou se fazem pagamentos e apostas.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Ficha de telefone
NA:
Pequena peça redonda de metal que se colocava nos aparelhos de telefone
público, o que permitia a utilização do mesmo por determinado tempo. No Brasil,
as fichas surgiram nos anos 1960 e no início dos anos 1990 foram substituídas
pelos cartões telefônicos.
UP:
Ficha telefônica
TG:
Documentos de pagamento
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Ficha telefônica
USE: Ficha de telefone
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Fichário
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:
Ficheiro
USE:
SCA:
Fichu
NA:
TG:
SCA:

Móvel onde se colecionam e guardam fichas, geralmente classificadas e dispostas
em ordem alfabética.
Ficheiro
Mobiliário
Arquivo (mobiliário)
0202 Mobiliário
Fichário
0202 Mobiliário
Xale de tecido leve e formato triangular, com que as mulheres cobrem a cabeça,
pescoço e ombros.
Xale
0306 Vestuário
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Fieira (ourivesaria)
NA:
Instrumento de medição do diâmetro de fios ou da grossura de chapas de metal,
usado pelos ourives.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fifó

NA:
TG:
SCA:

Figa
NA:

TG:
SCA:

Candeeiro a querosene, com torcida e sem manga de vidro.
Candeeiro
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Amuleto que se usa com a intenção de afastar a inveja. Trata-se de pequena
representação, em matéria dura, de um antebraço cuja mão se aperta em forma
de punho e o dedo polegar sobressai entre as primeiras falanges dos dedos
indicador e médio. Pode ser feito de todo tipo de material, como pedras
semipreciosas, coral, cerâmica, madeira, prata etc.
Amuleto
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Figura (desenho)
NA:
Desenho que utiliza a representação do ser humano e, de forma mais genérica, de
qualquer ser vivo, como motivo principal.
UP:
Desenho de figura
TG:
Desenho
TE:
Figura animal (desenho)
Figura humana (desenho)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura (escultura)
NA:
Representação escultórica de pleno vulto, em alto ou em baixo relevo de um ser
humano ou de um animal.
TG:
Escultura
TE:
Braço
Busto
Cabeça
Figura animal (escultura)
Figura híbrida (escultura)
Figura humana (escultura)
Figura ritual (escultura)
Mão
Pé
Perna
Torso
TA:
Netsuquê
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura (estampa)
NA:
Estampa cujo motivo principal representa o ser humano e, de forma mais
genérica, qualquer ser vivo.
TG:
Estampa
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TE:
SCA:

Figura animal (estampa)
Figura humana (estampa)
0603 Objetos Associados à Gravura

Figura (pintura)
NA:
Pintura cujo motivo principal representa o ser humano e, de forma mais genérica,
qualquer ser vivo.
UP:
Pintura de figura
TG:
Pintura
TE:
Figura animal (pintura)
Figura humana (pintura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura animal (desenho)
NA:
Desenho que representa a forma de um animal.
TG:
Figura (desenho)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura animal (escultura)
NA:
Representação escultórica de um animal.
UP:
Figura zoomorfa
TG:
Figura (escultura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura animal (estampa)
NA:
Estampa que representa a forma de um animal.
TG:
Figura (estampa)
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Figura animal (pintura)
NA:
Pintura que representa a forma de um animal.
TG:
Figura (pintura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura antropomorfa
USE: Figura humana (escultura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura de anjo
NA:
Figura ritual que no cristianismo, no judaísmo e no islamismo representa seres
puramente espirituais, servidores de Deus e mensageiros entre ele e os homens.
UP:
Anjo
Imagem de anjo
TG:
Figura ritual (escultura)
TA:
Escultura religiosa
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura de conjunto escultórico
NI:
Usar apenas quando inexistir o conjunto
UP:
Peça de conjunto escultórico
TG:
Conjunto escultórico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Figura de Exu
NA:
Figura ritual, normalmente de ferro, que representa o demônio conforme a
iconografia católica, com chifres, longo rabo e tridente. Forma parte do sincrético
mundo religioso afro-americano, mistura do cristão e das religiões africanas.
TG:
Figura ritual (escultura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura de presépio
NA:
Escultura de pleno vulto, de grande ou pequena dimensão, que integra o presépio.
NI:
Usar apenas quando inexistir o presépio.
UP:
Figurinha de presépio
TG:
Presépio
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura de proa
NA:
Escultura com feições humanas ou animalescas, de corpo inteiro ou na forma de
um busto ou cabeça, que ornamenta a dianteira de embarcações a vela, sob o
gurupés, e que quase sempre evoca o nome da nau
TG:
Escultura civil
TE:
Carranca
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura de sombra
USE: Silhueta (teatro de sombras)
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Figura de teatro de sombras
USE: Silhueta (teatro de sombras)
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Figura híbrida (escultura)
NA:
Representação escultórica que justapõe natureza humana e animal como, por
exemplo, rosto e torso humanos e parte inferior de cavalo ou, inversamente,
corpo humano e cabeça de touro.
TG:
Figura (escultura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura humana (desenho)
NA:
Desenho que representa a forma do corpo humano.
UP:
Desenho de figura humana
TG:
Figura (desenho)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura humana (escultura)
NA:
Escultura que representa a forma do corpo humano.
UP:
Figura antropomorfa
TG:
Figura (escultura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura humana (estampa)
NA:
Estampa que representa a forma do corpo humano.
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TG:
SCA:

Figura (estampa)
0603 Objetos Associados à Gravura

Figura humana (pintura)
NA:
Pintura que representa a forma do corpo humano.
TG:
Figura (pintura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura ritual (escultura)
NA:
Figura de caráter sagrado destinada a cumprir uma função nos atos cerimoniais de
uma determinada religião ou culto.
TG:
Figura (escultura)
TE:
Figura de anjo
Figura de Exu
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figura zoomorfa
USE: Figura animal (escultura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figurinha (escultura)
NA:
Figura em pleno vulto, de dimensões reduzidas, em geral inferiores a 25 cm de
altura.
TG:
Estátua
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figurinha de presépio
USE: Figura de presépio
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Figurino (desenho)
NA:
Desenho ou modelo pequeno de cada um dos trajes do vestuário de um
determinado espetáculo, concebido e geralmente executado pelo figurinista.
TG:
Objetos associados às artes cênicas
TA:
Desenho
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Figurino de espetáculo
NA:
Traje utilizado pelos atores para caracterização de seus personagens.
UP:
Traje de cena
TG:
Objetos associados às artes cênicas
TE:
Arara
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Filá

NA:
UP:
TG:
SCA:

Capuz de forma cônica, tecido em palha-da-costa, com longas franjas ao redor da
base. Compõe a indumentária do orixá Omolu.
Azé
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário

Filme cinematográfico
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NA:

NI:
TG:
SCA:
Filtro
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Tira de material fino, transparente e de bitola variável (8, 16, 35 ou 70 mm), de
acetato de celulose (anteriormente de nitrato de celulose), revestida por emulsão
sensível à luz e destinada a registrar imagens fotográficas através da objetiva. A
série completa de fotogramas é revelada como negativo e, depois, as imagens são
transferidas para a emulsão de outro filme distinto, que produz uma cópia
positiva.
Após o descritor, acrescentar, caso seja de interesse da instituição, se se trata de
um negativo original, de um internegativo, de um copião etc.
Objetos associados à cinematografia
0601 Objetos Associados à Cinematografia
Recipiente de barro ou cerâmica, ou aparelho, ambos providos de vela e torneira,
usados para filtrar a água destinada ao consumo doméstico.
Filtro d'água
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Talha
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Filtro d'água
USE: Filtro
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Fisga
NA:
TG:
TA:
SCA:

Arpão em forma de tridente, utilizado na caça de jacaré e capivara.
Arpão
Tridente (arma)
Petrechos de caça
1301 Armas e Acessórios

Fita (brasão)
USE: Listel
SCA: 1001 Insígnias
Fita (condecoração)
NA:
Fita de seda ou de cetim cujas cores variam de acordo com a ordem honorífica,
colocada no pescoço, tendo pendente a insígnia de condecoração.
TG:
Condecoração
Insígnia pendente de fita
SCA: 1001 Insígnias
Fita cassete
NA:
Pequeno cartucho, geralmente dotado de um rolo de alimentação e de outro
receptor, que contém uma fita magnética para a gravação ou a reprodução de
áudio e de vídeo. As películas de S8 mm utilizam este tipo de cassete para a
projeção. A fita magnética, por sua vez, é um suporte de informação em forma de
tira larga de material sensível e de largura variável, de plástico emulsionado em
um dos lados, e sensível aos campos magnéticos que derivam da transformação do
som em sinais elétricos durante a gravação sonora. A fita se enrola em bobinas,
carretéis, cartuchos ou cassetes, e nela podem ser gravados sinais acústicos e/ou
visuais ou digitais, que depois podem ser traduzidos em sons e/ou imagens, ou
informações depois de sua leitura e reprodução mediante o oportuno aparato.
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UP:
TG:
TE:
SCA:
Fita DAT
NA:
UP:
TG:
SCA:

Cassete
Gravação sonora
Fita DAT
0604 Objetos Associados à Música
Cassete de pequenas dimensões que contém uma fita magnética na qual se
armazenam os sinais derivados de uma gravação digital, usado para gravar e
reproduzir áudio de alta qualidade. DAT vem a ser as iniciais de Digital Audio Tape.
Fita de áudio digital
Fita cassete
0604 Objetos Associados à Música

Fita de áudio digital
USE: Fita DAT
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Fita de cabelo
NA:
Prendedor de cabelo de tecido fino e flexível, natural ou sintético, estreito e
comprido, usado para amarrar e ornamentar o cabelo, sobretudo as tranças das
meninas e os penteados de noivas.
TG:
Prendedor de cabelo
SCA: 0301 Adornos Corporais
Fita de condecoração
NA:
Fita que integrou alguma condecoração não mais existente.
NI:
Usar apenas quando inexistir a condecoração.
TG:
Condecoração
TA:
Alfinete de condecoração
Passador
SCA: 1001 Insígnias
Fita de vídeo
NA:
Fita magnética utilizada em aparelho de gravação de videoteipe, acoplado ao
aparelho de televisão, para registro e reprodução de imagem e som.
TG:
Videogravação
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
Fita devocional
NA:
Objeto feito de tecido, geralmente de cetim, que indica o pertencimento do fiel
católico ao Sagrado Coração de Jesus (fita vermelha) ou ao Sagrado Coração de
Maria (fita azul celeste). A fita devocional é usada pendurada no pescoço, em
missas e procissões, e as mulheres solteiras que as portam são chamadas de "filhas
de Maria".
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Fita inaugural
NA:
Faixa estreita de tecido natural ou sintético, usada nas cerimônias em que se
entrega ao público uma nova obra.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
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Fita métrica
NA:
Fita graduada em centímetros e milímetros, que serve para medir e tem,
geralmente, o comprimento de um metro e meio. Usada especialmente por
profissionais da costura.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Metro dobrável
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fita militar de identificação
NA:
Pequena fita confeccionada em tecido, contendo o nome de guerra do militar e
seu grupo sanguíneo impressos em tinta indelével.
TG:
Objetos de identificação pessoal
SCA: 0304 Objetos de Identificação Pessoal
Fitão
USE:
SCA:

Banda
1001 Insígnias

Fivela de cinto
NA:
Fivela que serve para unir as extremidades de cintos.
TG:
Cinto
SCA: 0306 Vestuário
Fivela de condecoração
USE: Passador
SCA: 1001 Insígnias
Fivela de sapato
NA:
Fivela para fechar o sapato ou para adorná-lo.
TG:
Sapato
SCA: 0306 Vestuário
Flâmula
NA:
NI:
TG:
SCA:

Pequena bandeira triangular, usada especialmente em embarcações e comum
também em organizações esportivas.
Usar o termo seguido de outros que qualifiquem a flâmula como Flâmula de
comando, Flâmula de fim de comissão etc.
Insígnias
1001 Insígnias

Flâmula de propaganda
NA:
Material de propaganda no formato de uma flâmula (pequena bandeira estreita e
comprida, geralmente terminada em bico).
TG:
Material de propaganda
SCA: 0706 Material de Propaganda
Flash
NA:
TG:
SCA:

Lâmpada de filamento de magnésio que clareia ambientes com luminosidade
insuficiente para se fotografar.
Câmera fotográfica
0602 Objetos Associados à Fotografia
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Flauta
NA:

NE:
TG:
TE:

SCA:

Termo genérico que abrange instrumentos de sopro que possuem corpo oco e
onde a coluna de ar é posta em vibração por uma corrente de ar originada nos
lábios do executante. Existem versões modernas utilizadas na orquestra, e
também flautas folclóricas presentes na maioria das culturas.
Sobre flautas pertencentes às culturas indígenas brasileiras, ver MOTTA (2006).
Aerofone
Di
Flauta de Pã
Flauta doce
Flauta transversa
Kaval
Kena
Ocarina
Pífano
Suling
Tíbia
0604 Objetos Associados à Música

Flauta alto
NA:
Flauta transversa com tubo cilíndrico afinada em sol. O instrumento possui tubo
mais longo e de diâmetro maior quando comparada à flauta transversa.
TG:
Flauta transversa
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Flauta baixo
NA:
Flauta transversa que possui tubo com formato em U e dimensões maiores do que
a flauta transversa. O instrumento soa uma oitava abaixo da flauta transversa.
TG:
Flauta transversa
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Flauta de Pã
NA:
Flauta constituída por tubos de tamanhos variados, ligados uns aos outros na
forma de um feixe, ou lado a lado na forma de uma balsa. As partes inferiores dos
tubos são tapadas e cada um produz um som diferente, dependendo do seu
tamanho.
UP:
Hattong
TG:
Flauta
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Flauta doce
NA:
Flauta de madeira com sete orifícios para os dedos e um para o polegar. É soprada
na extremidade superior por meio de um bocal em forma de apito. O instrumento
possui três seções articuláveis: a cabeça, a articulação central ou corpo e o pé.
TG:
Flauta
TE:
Flauta doce baixo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Flauta doce baixo
NA:
Instrumento da família da flauta doce, de tamanho maior do que a flauta doce
soprano (a mais utilizada) e que pode ou não possuir um tudel por onde o
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TG:
SCA:

executante sopra.
Flauta doce
0604 Objetos Associados à Música

Flauta piccolo
NA:
Pequena flauta que soa uma oitava acima da flauta transversal em dó (mais
comumente utilizada na orquestra ocidental) e com digitação igual.
UP:
Flautim
TG:
Flauta transversa
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Flauta transversa
NA:
Instrumento de sopro que possui tubo cilíndrico de metal ou de madeira e que se
divide em três peças: porta-lábios, corpo (onde se encontra a maioria das chaves)
e pé (onde se encontram chaves acionadas pelo dedo mínimo da mão direita do
executante). A família da flauta transversa inclui a flauta piccolo, a flauta alto e a
flauta baixo. A flauta transversa de metal é utilizada na orquestra Ocidental
UP:
Flauta transversal
TG:
Flauta
TE:
Flauta alto
Flauta baixo
Flauta piccolo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Flauta transversal
USE: Flauta transversa
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Flautim
USE:
SCA:
Flecha
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

Flauta piccolo
0604 Objetos Associados à Música
Arma perfurante para ser arremessada como projétil de arco, que consiste em
uma haste, provida comumente de emplumação na extremidade próxima do
atirador, e de ponta aguçada na outra, cujas principais características são a
variedade de formas e matéria-prima das ponteiras.
Seta
Arco
Pincel de curare
1301 Armas e Acessórios

Flecha (fiação)
NA:
Ferramenta em forma de vara roliça usada para bater o algodão em rama, para
que fique mais solto e livre de impurezas.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Arco (fiação)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Flor artificial
NA:
Flor usada para ornamentar o interior de ambientes em substituição às flores
naturais.
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TG:
SCA:
Floreira
NA:

TG:
TA:
SCA:

Acessórios de interiores
0201 Acessórios de Interiores
Vaso ornamental de vidro, cristal, cerâmica, metal etc., de pouca profundidade,
dotado ou não de pé(s) e destinado ao arranjo de flores à mesa. As floreiras de
prata oblongas ou circulares apresentam decorações variadas e muitas vezes
repousam sobre um espelho com moldura no mesmo estilo. Algumas possuem no
interior um recipiente de cristal a elas ajustado.
Vaso ornamental
Centro de mesa
0201 Acessórios de Interiores

Florete de esgrima
NA:
Equipamento esportivo na forma de uma arma branca, usada na esgrima,
composta de empunhadura e de uma lâmina metálica, prismática, rombuda e de
metal muito flexível, mais leve do que a espada. Mede cerca de 105 cm, incluindo
a lâmina de 90 cm, e se constitui de copo e punho (partes pelas quais o esgrimista,
respectivamente, protege sua mão e segura a arma). Seu peso é igual ou inferior a
500 g.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Flûte
NA:
TG:
SCA:

Taça de champanhe longa e estreita.
Taça de champanhe
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Focinheira
NA:
Correia da cabeçada que dá volta ao focinho das cavalgaduras, por cima das
narinas.
TG:
Cabeçada
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Fogão
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Aparato de alumínio, ferro ou alvenaria, fixo ou móvel, com abertura(s) por onde
sai uma chama alimentada por gás ou lenha, usado para cozinhar.
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
Fogão a gás
Fogão a lenha
Fogareiro
Chapa (fogão)
Grelha
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Fogão a gás
NA:
Fogão alimentado a gás, geralmente de 4 a 6 bocas, na maioria das vezes
acompanhado de um forno na parte inferior.
TG:
Fogão
TE:
Acendedor de fogão
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
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Fogão a lenha
NA:
Fogão, geralmente de ferro, de tamanhos variados, alimentado a lenha.
TG:
Fogão
TE:
Trempe
TA:
Abano
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Fogareiro
NA:
Fogão portátil de uma ou duas bocas, podendo ser a carvão, gás etc.
TG:
Fogão
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Foguete
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Projétil não guiado, que se move no ar, impulsionado por carga própria que reage
à expansão de gases de um propelente que queima no seu interior.
Rojão
Projétil
Foguete de iluminação
1303 Munição e Acessórios

Foguete de iluminação
NA:
Foguete cuja carga útil consta de um artefato químico que produz intensa luz,
iluminando o campo de batalha ou o alvo.
UP:
Foguete iluminativo
TG:
Foguete
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Foguete de sinalização
NA:
Artefato pirotécnico, autopropulsado por meio de expansão de gases, usado para
transmissão de mensagens pré-estabelecidas por meio de sinais luminosos e
coloridos.
TG:
Equipamento de comunicação visual
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
0703 Equipamento de Comunicação Visual
Foguete iluminativo
USE: Foguete de iluminação
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Foice
NA:
TG:
TE:
SCA:

Ferramenta que consiste em lâmina curva presa a um cabo, utilizada para ceifar.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
Foice roçadora
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Foice roçadora
NA:
Foice de cabo comprido, empunhada com as duas mãos, utilizada para ceifar
cereais ou para o corte plantas lenhosas. Consiste de uma lâmina na extremidade
de um cabo de madeira ou metálico de aproximadamente 170 cm, com uma pega
perpendicular no extremo oposto e outra pega no meio para fornecer controle
sobre a posição da lâmina. A lâmina tem aproximadamente 70 cm, com formato
curvilíneo e fica perpendicular ao cabo principal, no outro extremo deste.
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UP:
TG:
SCA:
Fôlder
USE:
SCA:
Fole
NA:

TG:
TA:
SCA:

Gadanha
Gadanho
Foice
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Prospecto
0706 Material de Propaganda
Utensílio para produzir correntes de ar, usado para diversos fins (como ativar uma
combustão, limpar cavidades, encher de ar os tubos dos órgãos e harmônios,
soprar as palhetas do acordeão etc.), que funciona por expansão e contração
alternadas, absorvendo ar por uma válvula ou orifício e expelindo-o através de um
tubo. Muito usado em forjas, lareiras etc. para atiçar o fogo.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Aquecedor
Fole de forja
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Fole de forja
NA:
Ferramenta utilizada para produzir correntes de ar que atiçam o fogo na hora da
forja de metais. Constitui-se de uma sanfona de pele que é posicionada entre
peças de madeira que possuem cabos; ao distanciar e aproximar os cabos o fole
absorve e expele o ar por uma válvula ou orifício.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Fole
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Folha (Janela)
USE: Janela
SCA: 0101 Elementos de Construção
Folha (Porta)
USE: Porta
SCA: 0101 Elementos de Construção
Folha de selos
NA:
Conjunto de selos cercado por margens, constituindo o conjunto impresso e
vendido pelos correios. O número de selos numa folha varia bastante, de acordo
com os critérios de emissão e o tamanho do selo.
TG:
Selo postal
SCA: 1106 Documentos Postais
Folha volante
NA:
Prospecto publicitário que se resume a uma folha, geralmente com informações
em um só lado.
UP:
Volante
TG:
Prospecto
TA:
Cartão comercial
SCA: 0706 Material de Propaganda
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Fonoclama
NA:
Sistema de alto-falantes para comunicação de avisos ou ordens verbais,
sobretudo em ambientes abertos, muito usado na Marinha, em seus navios, e em
terra. Usado também em estádios.
UP:
Boca de ferro
TG:
Alto-falante
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Fonógrafo
NA:
Aparelho de gravação e reprodução de sons, usando um mecanismo manual
através de cilindros de cera ou metal. Criado em 1877 por Thomas Edison, foi o
primeiro aparelho capaz de gravar e de reproduzir sons (discursos, músicas, cartas
falantes). O aparelho congregava um cilindro com pequenos sulcos, revestido por
uma folha de estanho. Uma ponta aguda era pressionada contra este cilindro e, na
ponta oposta, estava um diafragma (uma membrana circular, cujas vibrações
convertiam sons em impulsos mecânicos e vice-versa) acoplado a um bocal de
grande dimensão em forma de cone. O cilindro era girado manualmente e, à
medida que o operador falava para esse bocal, a voz fazia o diafragma vibrar, o
que permitia a ponta aguda criar um sulco parecido na superfície do cilindro.
Quando a gravação estava completa, a ponta era substituída por uma agulha e o
cilindro era girado no sentido contrário: a máquina desta vez reproduzia as
palavras gravadas e o cone amplificava o som.
NI:
Usar o termo apenas para fonógrafos de cilindro.
UP:
Fonógrafo de cilindro
TG:
Equipamento de comunicação sonora
TE:
Cilindro fonográfico
Gramofone
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Fonógrafo de cilindro
USE: Fonógrafo
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Fonógrafo de disco
USE: Gramofone
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Fonômetro
NA:
Aparelho usado para medir os sons no que diz respeito à sua intensidade ou à
frequência das vibrações.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Forca
NA:
TG:
SCA:
Forcado
NA:

Instrumento que consiste em uma laçada usada para suspender uma pessoa pelo
pescoço e estrangulá-la.
Instrumentos de punição
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Utensílio agrícola formado por uma haste de pau que termina em três ou mais
pontas feitas de ferro ou do mesmo pau da haste, usado para juntar, espalhar,
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UP:
TG:
SCA:

revolver palha, feno, estrume etc.
Garfo (agricultura)
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Fôrma de açúcar
NA:
Fôrma cônica, de barro, com um furo ao fundo, por onde a água do açúcar era
eliminada por gravidade.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de alargar chapéu
NA:
Ferramenta usada para alargar a copa de chapéus e que consiste em um bloco
com a parte superior arredondada que dispõe de partes móveis que podem ser
colocadas em movimento, aumentando o espaço entre elas.
TG:
Fôrma de chapéu
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de bala
NA:
Instrumento de ferro, semelhante a um alicate, com uma cavidade central oca, na
forma de um ou mais projéteis (balins, balas etc.), usado para fundi-los. Embora
seja um utensílio para fazer munição, é muito comum vir como componente de
estojos de armas como pistolas, revólveres, carabinas etc.
UP:
Fôrma de balim
TG:
Munição e acessórios
TA:
Estojo de arma
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Fôrma de balim
USE: Fôrma de bala
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Fôrma de barra de ouro/prata
NA:
Molde para a fundição de barra de ouro ou prata.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de bolo
NA:
Fôrma geralmente redonda e alta, com um cone ou não no meio, usada para assar
iguarias, sobretudo, bolos, pudins etc.
TG:
Assadeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Fôrma de calçado
NA:
Molde de madeira semelhante ao pé, usado na fabricação de calçados.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de chapéu
NA:
Bloco de madeira ou outro material, usado para dar forma e tamanho à copa de
chapéu durante sua confecção.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
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TE:
SCA:

Fôrma de alargar chapéu
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Fôrma de gelo
NA:
Fôrma com vários pequenos compartimentos onde se coloca água para, ao ser
congelada, se transformar em pequenos cubos de gelo.
TG:
Geladeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Fôrma de hóstias
USE: Molde de hóstias
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Fôrma de pão
NA:
Fôrma de assar pão cujo formato é, em geral, um recipiente retangular, estreito e
alto.
TG:
Assadeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Fôrma de picolé
NA:
Molde de plástico para sorvete solidificado, geralmente de forma retangular ou
cilíndrica, que é manuseado por uma haste igualmente de plástico na base inferior.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Fôrma de queijo
NA:
Molde vazado, geralmente cilíndrico ou em forma de aro, de tamanhos diversos,
feito de materiais igualmente diversos (madeira, plástico, aço inox), onde se coloca
a massa do queijo a fim de lhe dar forma e espremer o soro.
UP:
Cincho
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Dessorador
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de rapadura
NA:
Recipiente oco e côncavo onde se coloca o caldo de cana-de-açúcar para que este,
após o resfriamento e endurecimento, seja moldado. Possui tradicionalmente o
formato retangular.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de telha
NA:
Fôrma usada na fabricação de telhas.
UP:
Molde de telha
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de tijolo
NA:
Molde usado na fabricação de tijolos de barro.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
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Fôrma de tonel
NA:
Espécie de cinta usada na fabricação de tonéis para lhes dar forma, unindo por
pressão os barrotes do tonel.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de torta
NA:
Fôrma redonda e baixa, de fundo removível, usada para assar tortas doces e
salgadas.
TG:
Assadeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Fôrma de vela
NA:
Fôrma de metal, gesso, alumínio etc., de variados formatos, onde se coloca cera
ou outra substância gordurosa para confeccionar velas.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Vela
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Fôrma de viola (dedilhada)
NA:
Molde que possui contorno externo que acompanha o formato de uma viola,
vazado por dentro, usado na luteria para a construção de violas.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Viola (dedilhada)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Formão
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Ferramenta manual, própria para madeira, com uma extremidade embutida num
cabo e a outra terminando em lâmina afiada, chanfrada, biselada, com seção
retangular etc. O formão é usado para recortar e aparar pedaços de madeira. É
muito usado no ajuste e nos encaixes das peças de madeira que formam um
móvel. É operado cortando a madeira a partir de golpes de um macete de madeira
ou um martelo no cabo do formão. Suas lâminas variam também de tamanho,
dependendo do tamanho do corte pretendido.
Equipamento de atividades de transformação
Bedame
Goiva
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Forminha de empada
NA:
Fôrma redonda, de pequenas dimensões, usada para assar sobretudo, empadas.
TG:
Assadeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Fornilho de cachimbo
NA:
O bojo do cachimbo, onde se coloca o tabaco.
TG:
Cachimbo
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Forno (cozinha)
NA:
Aparelho em forma de câmara, fixo ou móvel, cujo interior é aquecido a gás,
eletricidade ou micro-ondas, utilizado para cozer ou assar alimentos.
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TG:
TE:
SCA:

Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
Micro-ondas (forno)
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Forquilha
USE: Estilingue
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Forquilha de andor
USE: Pontalete
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Forrageiro
NA:
Máquina utilizada para moer plantas para forragem para o gado.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Fosforeira
NA:
Pequena caixa ou estojo para guardar fósforos, geralmente de prata.
TG:
Caixa de fósforos
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Fóssil
NA:
TG:
SCA:

Aglomeração de despojos, restos, formas, figuras de corpos organizados, que se
encontram enterrados em diversas profundidades ou embebidos em variadas
matérias, e que indica as suas formas primitivas.
Amostras e fragmentos
16 AMOSTRAS E FRAGMENTOS

Fotografia
NA:
Instantâneo captado através do processo ou arte de produzir imagens duradouras,
obtidas direta ou indiretamente pela ação da luz ou outra forma de energia, sobre
um suporte fotossensível: papel, placas ou filmes recobertos previamente de
substâncias sensíveis à mesma.
NI:
Usar o termo apenas para as fotografias em suporte papel.
UP:
Positivo fotográfico
TG:
Objetos associados à fotografia
TE:
Ambrótipo
Colótipo
Daguerreótipo
Diafilme
Diapositivo
Ferrótipo
Fotografia estereoscópica
Negativo fotográfico
Papel albuminado
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Fotografia estereoscópica
NA:
Positivo monocromático sobre suporte de vidro com emulsão geralmente em
gelatina, embora também possa ser produzido em colódio. São sempre positivos
transparentes, normalmente no formato de 11,4 cm × 17,8 cm. Trata-se de
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TG:
TA:
SCA:

imagens obtidas através de câmera fotográfica de duas objetivas situadas a uma
distância similar à que separa os olhos. Desta forma, a fotografia estereoscópica é
composta por duas imagens do mesmo tema, tomadas em um ângulo ligeiramente
diferente e colocadas uma junto à outra na mesma placa de vidro, com o objetivo
de ser vista em um visor estereoscópico.
Fotografia
Visor estereoscópico
0602 Objetos Associados à Fotografia

Fotômetro
NA:
Aparelho ótico usado para medir a intensidade da luz de um ambiente ou de uma
fonte luminosa, por meio de uma célula fotoelétrica.
TG:
Equipamento associado à física
TA:
Objetos associados à fotografia
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Fotomontagem
USE: Colagem
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Fotopintura
NA:
Impressão fotográfica sobre tela ou cartão emulsionados com material
fotossensível, que recebe posterior recobrimento da imagem com tinta a óleo ou
similar. Técnica que apresentava a vantagem de dispensar a exigência de grande
talento do pintor para o difícil gênero do retrato.
TG:
Objetos associados à fotografia
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Fragmento
NA:
Pedaço de coisa que se quebrou, cortou, rasgou etc.
NI:
Usar apenas quando pedaço de objeto quebrado, cortado ou rasgado que não foi
identificado.
TG:
Amostras e fragmentos
SCA: 16 AMOSTRAS E FRAGMENTOS
Fralda
NA:
TG:
TA:
SCA:
Fraque
NA:

TG:
SCA:

Pano, de algodão ou similar, macio e absorvente, quadrado e dobrado de modo a
se adaptar às partes baixas do tronco de um bebê e aparar suas urina e fezes.
Roupa de bebê
Alfinete de fralda
Porta-fraldas
0306 Vestuário
Traje do vestuário masculino de cerimônias como casamentos, cujo casaco é
ajustado ao corpo, aberto do peito para baixo e preso por um só botão,
arrematado atrás com longa aba bipartida. O traje é composto por: calça da
mesma cor e mesmo tecido, colete, camisa branca com colarinho alto dobrado nas
pontas, gravata borboleta e faixa larga preta na cintura.
Vestuário
0306 Vestuário
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Frasco
NA:
TG:
SCA:

Pequeno recipiente de vidro, cristal, plástico etc., de tamanho e forma variáveis,
usado para guardar líquidos, pós, pílulas etc.
Recipientes
15 RECIPIENTES

Frasco (toucador)
NA:
Recipiente com gargalo, de vidro, porcelana, cristal etc., de tamanho e forma
variáveis, usado para guardar sobretudo perfume.
NI:
Usar apenas quando tiver gargalo.
UP:
Frasco de perfume
Vidro de perfume
TG:
Porta-cosmético
TE:
Borrifador de perfume
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Frasco de perfume
USE: Frasco (toucador)
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Frasqueira
NA:
Maleta em forma de caixa, geralmente com divisões para guardar frascos, própria
para transportar objetos de toalete e miudezas.
TG:
Maleta
TA:
Nécessaire
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Freio
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Peça metálica, presa às rédeas, que se põe na boca do animal de montaria ou de
tração, usada para dirigi-lo, regulando, moderando ou fazendo cessar seu
movimento.
Freio de cavalgadura
Freio de montaria
Arreio
Bridão
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Freio de cavalgadura
USE: Freio
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Freio de montaria
USE: Freio
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Frigideira
NA:
Panela redonda, de borda baixa e munida de um cabo comprido, usada
geralmente para fritar alimentos. Os diâmetros variam muito.
TG:
Panela
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Frisador de cabelo
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USE:
SCA:
Friso
NA:
TG:
SCA:
Fronha
NA:
TG:
TA:
SCA:

Modelador de cabelo
0305 Objetos de Toalete
Parte intermediária de um entablamento, localizada entre a arquitrave e a
cimalha, podendo ser lisa ou ornada de pinturas, elementos em baixo-relevo etc.
Elemento decorativo
0101 Elementos de Construção
Capa com que se envolve o travesseiro.
Roupa de cama
Travesseiro
0201 Acessórios de Interiores

Frontal de altar
NA:
Ornato que fica na parte de frente das mesas de altar. Pode ser de vários
materiais, de tábua de madeira pintada, tecidos bordados, metal precioso
cravejado de pedras, mármore ou estuque. Sua função é decorativa. Quando a
estrutura do frontal de altar é de tecido ou de outros materiais macios, recebe o
nome de antepêndio.
TG:
Altar
TA:
Antipêndio
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Frontaria
USE:
SCA:

Frontispício
0101 Elementos de Construção

Frontispício
NA:
Fachada principal de um edifício.
UP:
Frontaria
TG:
Elementos de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Fruta artificial
NA:
Fruta usada para ornamentar o interior de ambientes, sobretudo salas de jantar e
cozinhas, em substituição às frutas naturais.
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Fruteira
NA:

TG:
SCA:
Funda
NA:

Recipiente próprio para dispor frutas, geralmente em forma de prato ou cesto. O
modelo clássico é um prato ou bandeja de bordas mais ou menos elevadas (de
prata, porcelana, cristal etc.) que repousa sobre um pé central. Outras peças,
seguindo este modelo, têm bandejas superpostas e decrescentes que apresentam
no topo, em geral, um vasinho para flores.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Arma de arremesso constituída por correia ou corda dobrada, em cujo centro é
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TG:
SCA:

colocado o objeto que se deseja lançar. Utiliza-se girando o conjunto por sobre a
cabeça, fazendo-o ganhar velocidade, soltando-se uma das pontas a fim de que o
projétil seja arremessado contra o alvo.
Arma de arremesso
1301 Armas e Acessórios

Funda (medicina)
NA:
Dispositivo usado para conter a expansão de certas hérnias.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Fungador
USE: Cuíca
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Funil
NA:
TG:
SCA:

Utensílio em forma de cone invertido, geralmente de metal ou plástico, em cujo
vértice existe um tubo, usado para despejar líquidos, substâncias em pó ou em
grão etc. em recipientes com aberturas mais estreitas como garrafas.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Furadeira
NA:
Ferramenta manual que funciona por meio de energia elétrica, de uma bateria
etc., usada para perfurar madeira, metal, pedra, louça etc. Consiste em um punho,
com extremidade de ferro e um cabeçote, denominado de fuso, que coloca em
movimento a broca.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TE:
Broca
TA:
Arco de pua
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Furador de papel
NA:
Utensílio de metal que se emprega para fazer furos no papel, geralmente dois.
UP:
Perfurador de papel
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Fuso
NA:
TG:
SCA:
Fuste
NA:
TG:
SCA:

Pequeno instrumento de madeira, arredondado, grosso no centro e pontiagudo
nas extremidades, usado para fiar, torcer e enrolar o fio de trabalhos feitos na
roda de fiar.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
A parte da coluna compreendida entre a base e o capitel.
Coluna
0101 Elementos de Construção

Futebol de botão
NA:
Jogo, geralmente disputado por duplas de jogadores (botonistas), sobre um
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UP:
TG:
TE:
SCA:
Fuzil
NA:
TG:
TE:
SCA:

tabuleiro, uma pequena bola, geralmente de cortiça, feltro ou outro material
adequado e 10 botões (para cada adversário) que representam os jogadores dos
times. O jogo consiste em impulsionar os botões com o auxílio de uma palheta na
direção do gol.
Jogo de botão
Equipamento lúdico
Botão (jogo)
Mesa de botão
0804 Equipamento Lúdico
Arma de fogo longa, com mecanismo de carregamento por retrocarga. O fuzil
pode ser de tiro simples, repetição, semiautomático ou automático.
Arma de fogo
Fuzil-metralhadora
Fuzil de assalto
1301 Armas e Acessórios

Fuzil-metralhadora
NA:
Metralhadora portátil, equipada com bipé - suporte de certas armas leves,
constituído de duas peças articuladas em "V" invertido, colocadas na sua
extremidade dianteira, que serve para apoio no tiro - e alimentada por carregador
metálico.
TG:
Fuzil
Metralhadora leve
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Fuzil AK-47
USE: Fuzil de assalto
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Fuzil AR-15
USE: Fuzil de assalto
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Fuzil automático leve
USE: Fuzil de assalto
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Fuzil de assalto
NA:
Arma de fogo portátil, de funcionamento semiautomático e automático, que usa
cartuchos de menor potência.
UP:
Fuzil AK-47
Fuzil AR-15
Fuzil automático leve
TG:
Fuzil
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Fuzil de sinais luminosos
NA:
Fuzil destinado ao lançamento de artefatos pirotécnicos de sinalização.
TG:
Equipamento de comunicação visual
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
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Fuzil de treinamento
NA:
Fuzil desativado, no qual se insere uma haste metálica, geralmente retrátil,
terminada em bola, usada para treinamento de esgrima de baioneta.
TG:
Arma de choque
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Gadanha
USE:
SCA:

Foice roçadora
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Gadanho
USE:
SCA:

Foice roçadora
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Gaiola
NA:
TG:
TA:
SCA:

Petrecho de caça que consiste em uma clausura para aves e outros animais,
geralmente feito de cana, junco, verga ou arame, em diversos tamanhos.
Utensílios e equipamentos de animais domésticos
Petrechos de caça
0209 Utensílios e Equipamentos de Animais Domésticos

Gaita de boca
NA:
Instrumento de sopro que consiste de pequena caixa achatada que contém uma
série de palhetas livres posicionadas em canais que desembocam em orifícios na
lateral do instrumento. Existem dois tipos principais: a cromática e a diatônica.
TG:
Aerofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Gaita de foles
USE: Acordeão
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Galão (insígnia)
USE: Distintivo de uniforme militar
SCA: 1001 Insígnias
Galeota
NA:
TG:
SCA:
Galheta
NA:
TG:
TE:
SCA:

Embarcação de pequeno porte de dois mastros, comprida, movida por dezesseis a
vinte remos, usada para recreação. As galeotas reais da Marinha Portuguesa são
famosas por sua decoração.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Cada um dos pequenos jarros de vidro, cristal, cerâmica etc., em geral com tampa,
destinado a servir vinagre ou azeite.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Galheteiro
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Galheta (liturgia)
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NA:

TG:
TE:
SCA:

Cada uma das pequenas ânforas ou jarras de cristal ou metal, com tampa, que
contém o vinho e a água na Consagração, e que são levadas ao altar pelos acólitos
quando da celebração da missa católica. Sempre que não sejam de vidro, devem
ter uma letra ou símbolo que permita distinguir o conteúdo.
Objetos rituais e cerimoniais
Galheteiro (liturgia)
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Galheteiro
NA:
Salva, pequeno prato ou suporte específico com dois compartimentos, em que se
colocam as galhetas para o seu transporte. Em alguns casos, comporta ainda o
saleiro, pimenteiro e/ou mostardeiro.
TG:
Galheta
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Galheteiro (liturgia)
NA:
Salva, pequeno prato ou suporte específico com dois compartimentos, em que se
colocam as galhetas para o seu transporte.
UP:
Salva de galhetas (liturgia)
TG:
Galheta (liturgia)
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Galocha
NA:
TG:
SCA:

Utensílio de borracha que se calça por cima dos sapatos ou das botas, para
protegê-los do contato com a água.
Calçado
0306 Vestuário

Galvanocautério
NA:
Instrumento usado em medicina para cauterizar por meio de eletricidade.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Galvanômetro
NA:
Instrumento que serve para medir pequenas correntes elétricas.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Galvanoscópio
NA:
Instrumento usado para detectar a presença de correntes elétricas e determinar
seu sentido.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Gamão
NA:
TG:
SCA:

Tabuleiro de dois compartimentos, cada um dos quais com dois grupos de seis
casas triangulares ou flechas, em que se disputa o jogo de gamão, que é um jogo
de dados no qual o objetivo é fazer avançar tábulas sobre o referido tabuleiro.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico

Gamarra
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NA:
TG:
SCA:
Gamela
NA:
TG:
TA:
SCA:

Parte do arreio que consiste numa correia que se prende à cilha e à cabeçada ou
pela qual passam as rédeas do freio, usada para impedir que a cavalgadura levante
demais a cabeça.
Arreio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Vasilha de madeira ou de barro, na forma de alguidar ou de escudela, com várias
finalidades.
Vasilha
Cocho
15 RECIPIENTES

Gancho (curtume)
NA:
Gancho de metal que, junto com outros, é fixado, por meio de ligas de borracha, à
uma moldura de madeira. Este conjunto é usado no processo de conservação por
secagem da pele. As extremidades da pele são presas aos ganchos, tracionando-a
uniformemente em todas as direções para que esta conserve forma e tamanho
naturais.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Gancho de açougue
NA:
Haste recurva feita de metal, utilizada para o acondicionamento de cortes de
carnes ou carnes inteiras.
UP:
Fateixa
TG:
Equipamento de atividades comerciais
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Gandola
NA:
TG:
SCA:
Gangorra
NA:
TG:
SCA:
Ganzá
NA:
TG:
SCA:

Camisa fechada na frente, folgada, caindo livremente sobre as ilhargas e justa na
parte inferior, com abertura em ‘V’, usada por marinheiros. Possui ainda gola em
dois panos do mesmo tecido pendendo para trás com um retângulo.
Camisa
0306 Vestuário
Brinquedo constituído por uma tábua, geralmente de madeira, apoiada sobre um
eixo de metal, sobre o qual a tábua oscila, subindo e descendo, a partir do impulso
de cada criança sentada em cada uma das extremidades.
Equipamento de recreação ao ar livre
0802 Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Chocalho feito de folha-de-flandres em cujo interior colocam-se sementes,
pedrinhas ou grãos de chumbo, podendo ser munido de cabo.
Chocalho
0604 Objetos Associados à Música

Garfo (agricultura)
USE: Forcado
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
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Garfo (jardinagem)
NA:
Pequena ferramenta composta por cabo de madeira e peça de ferro ou aço com
quatro dentes, própria para afofar a terra.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Garfo (talher)
NA:
Utensílio de mesa, de três ou quatro dentes, usado para levar a comida do prato à
boca, e também para segurar uma peça de alimento que se quer cortar e/ou
servir.
TG:
Talher
TE:
Garfo de fondue
Garfo de peixe
Garfo de sobremesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garfo de doce
NA:
Pequeno e delicado garfo de sobremesa para se comer, sobretudo bolo.
TG:
Garfo de sobremesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garfo de fondue
NA:
Garfo com dois dentes e cabo bem longo para se comer fondue (prato de origem
suíça composto de queijo fundido em vinho branco).
TG:
Garfo (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garfo de peixe
NA:
Garfo de dentes mais curtos e aguçados, ligeiramente curvos, para se comer peixe.
TG:
Garfo (talher)
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garfo de sobremesa
NA:
Garfo menor que o de refeição, usado para comer sobremesa.
TG:
Garfo (talher)
TE:
Garfo de doce
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garfo de trinchar
NA:
Garfo grande, geralmente de dois dentes, que, em conjunto com a faca de
trinchar, é usado para fatiar carnes e assados, presuntos ou aves, para servi-los em
seguida.
UP:
Garfo trinchante
TG:
Talher de servir
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garfo trinchante
USE: Garfo de trinchar
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Gargalheira
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NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Instrumento de castigo de ferro usado em volta do pescoço, com correntes para
prender os membros do escravo ao seu corpo ou para atrelar escravos uns aos
outros.
Instrumentos de punição
Gargalheira com haste
Libambo
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

Gargalheira com haste
NA:
Espécie de coleira de ferro ou madeira, com três hastes acima da cabeça, uma
delas para um chocalho ou sineta, usada para sujeitar escravos fugitivos.
TG:
Gargalheira
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Gargantilha
NA:
Colar que se usa ajustado ao redor do pescoço, geralmente de metal, mas
podendo ser feito de todo o tipo de material.
TG:
Colar
SCA: 0301 Adornos Corporais
Garlopa
NA:
TG:
SCA:
Garrafa
NA:
TG:
TE:
SCA:

A maior plaina manual de bancada, com cerca de 60cm, empregada especialmente
para nivelar ao máximo possível a superfície das tábuas.
Plaina manual
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Recipiente de gargalo e boca estreitos, geralmente de vidro, cristal, plástico ou
louça e sem alça(s), destinado a conter líquido.
Recipientes
Garrafão
15 RECIPIENTES

Garrafa de água benta
NA:
No culto católico, objeto de devoção privada que serve como reserva de água
benta para uso doméstico. A garrafa pode estar decorada com uma cruz. É
denominada "garrafa de água de Páscoa" quando o recipiente é abastecido com
água corrente, na manhã de Páscoa, ao amanhecer, em sinal de renovação.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Garrafa de beber
NA:
Recipiente de gargalo e boca estreitos, de materiais e formatos variados, no qual
se bebe diretamente água e outros líquidos.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TE:
Cantil
Garrafa de bolso
Mamadeira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garrafa de bebida
NA:
Recipiente de gargalo e boca estreitos, geralmente de vidro, cristal ou louça e sem
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UP:
TG:
TE:

TA:
SCA:

alça(s), destinado a conter bebida. Em geral, as garrafas são fechadas com tampa
ou rolha.
Garrafa de servir bebida
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Abridor de garrafa
Balde de gelo (garrafa)
Décanter
Descanso de garrafa
Saca-rolhas
Licoreiro
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Garrafa de bolso
NA:
Pequena garrafa, geralmente de metal, que algumas pessoas carregam consigo
com bebida alcóolica.
TG:
Garrafa de beber
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garrafa de Nansen
NA:
Instrumento para se obter amostras da água do mar em 4.000 metros de
profundidade para ser analisada quanto ao seu conteúdo sedimentológico,
biológico e químico. Foi desenhado em 1894 pelo explorador e oceanógrafo
Fridtjof Nansen, e posteriormente desenvolvido por Shale Niskin, em 1910. A
garrafa é um cilindro de metal ou plástico, preso a um cabo.
TG:
Equipamento associado à oceanografia
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Garrafa de servir bebida
USE: Garrafa de bebida
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garrafa térmica
NA:
Recipiente portátil utilizado para gerar um isolamento térmico quase perfeito e,
dessa forma, conservar a temperatura do conteúdo em seu interior, como bebidas
e sopas, por bastante tempo, evitando trocas de calor com o meio externo.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Garrafão
NA:
TG:
SCA:
Garrucha
USE:
SCA:

Grande garrafa bojuda, com ou sem alça, geralmente envolvida em palha, vime ou
cortiça, para não quebrar.
Garrafa
15 RECIPIENTES
Pistola
1301 Armas e Acessórios

Geladeira
NA:
Aparelho movido a gás ou eletricidade, constituído por um móvel termicamente
isolado, munido de um dispositivo produtor de frio, que se destina a conservar, no
seu compartimento principal, alimentos e outros itens em baixa temperatura, mas
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UP:
TG:
TE:
SCA:
Gelosia
NA:

UP:
TG:
SCA:

não congelados.
Refrigerador
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
Fôrma de gelo
Ímã de geladeira
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Painel formado por treliça de madeira usado para vedar parcialmente os vãos de
janelas, a fim de impedir que a luz e o calor excessivos penetrem no interior do
recinto e que este seja devassado da rua. Em geral as gelosias eram articuladas,
girando em torno de eixo vertical. Algumas vezes ocupavam somente parte do vão
da janela, associando-se à janela de guilhotina. Foi sendo substituída pela
veneziana.
Janela de rótula
Rótula
Janela
0101 Elementos de Construção

Genuflexório
NA:
Móvel com espaldar, aberto ou fechado, rematado por moldura do espaldar plano
e largo, muitas vezes estofado, para apoio dos braços, e uma plataforma baixa
destinada à genuflexão. Alguns combinam diferentes funções, tais como: cadeira
genuflexório, móvel com duas plataformas horizontais, a primeira fixa ou
articulada para assento, e a segunda, muito baixa, destinada à genuflexão;
genuflexório confessionário, cujo espaldar do genuflexório possui um
confessionário incorporado, em regra com dois volantes para apoio quando
armado; e o armário genuflexório, cujo espaldar do móvel é constituído por um
armário baixo, com porta.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Genuflexório de comunhão
USE: Comungatório
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Ghayta
NA:

UP:
TG:
SCA:
Gi hin
USE:
SCA:

Oboé de palheta dupla feito de madeira, originário do Marrocos. O corpo é
formado por uma única peça de madeira em formato cônico. A palheta se encaixa
em um segmento feito de latão e que se articula com o corpo do instrumento.
Possui em torno de quinze orifícios espalhados pela parte da frente, parte de trás
e laterais do corpo do instrumento.
Surnay
Zamr-el-kebyr
Oboé
0604 Objetos Associados à Música
So duang
0604 Objetos Associados à Música

Gibão
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NA:
NI:
UP:
TG:
SCA:

Casaco de couro, curto, que se veste sobre a camisa. Compõe também o traje do
vaqueiro.
Usar quando inexistir o traje.
Véstia
Jaqueta
0306 Vestuário

Gigante de cortejo
USE: Boneco gigante
SCA: 0801 Equipamento de Festas
Gira-gira
NA:

TG:
SCA:
Gládio
NA:
TG:
SCA:

Brinquedo que consiste em um cano geralmente de ferro, fixado na terra, onde é
colocada uma roda metálica, com diversos assentos de madeira, geralmente com
cores diferentes. Conforme o modelo, de uma a dez crianças podem brincar de
girar simultaneamente.
Equipamento de recreação ao ar livre
0802 Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Espada curta, com lâmina mais larga na ponta do que junto ao punho.
Espada
1301 Armas e Acessórios

Gládio maçônico
NA:
Arma cerimonial usada pelos maçons.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Globo (luz)
NA:
Esfera ou semiesfera de porcelana, vidro ou cristal, usada para tornar difusa a luz
de uma lâmpada, de uma vela etc.
TG:
Objetos e equipamentos de iluminação
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Globo celeste
NA:
Esfera, em geral montada sobre um tripé, que se destina a fornecer uma
representação reduzida, mas precisa do céu, com os seus diferentes círculos e suas
constelações. Empregado desde a mais remota antiguidade, seja como
instrumento de demonstração pelos astrônomos ou como instrumento de
navegação, sua origem, que parece anterior ao globo terrestre, data do século III
a.C., na Grécia.
TG:
Equipamento associado à astronomia
TA:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Globo terrestre
NA:
Instrumento destinado a fornecer, em pequena escala, uma imagem da Terra, que
surge na Europa só depois da descoberta da América. A principal diferença entre o
globo terrestre e o celeste é que o primeiro representa a Terra vista do exterior,
tal como a observaria um astronauta, enquanto o segundo representa o céu visto
do interior.
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TG:
TA:
SCA:
Gobo
NA:
TG:
SCA:
Godê
NA:
TG:
SCA:
Goiva
NA:
TG:
TA:
SCA:
Gola
NA:
NI:
TG:
TE:
SCA:
Golão
NA:
UP:
TG:
SCA:
Golilha
NA:
TG:
TA:
SCA:
Gomil
NA:
TG:
TA:
SCA:

Equipamento associado à astronomia
Equipamento de comunicação visual
0501 Equipamento Associado à Astronomia
Pequeno disco em metal ou vidro, de diversos padrões, anexado à borda dos
refletores para variar a abertura do ângulo de iluminação de acordo com as
necessidades de luz. Os discos em vidro podem ser coloridos.
Refletor
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Pequeno recipiente usado pelos pintores para guardar e misturar tintas.
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Ferramenta semelhante ao formão utilizada para talhar a madeira, o metal ou a
pedra. Possui uma extremidade cortante em forma de "v" ou meia-cana.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Formão
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Peça removível usada junto ao pescoço para dar acabamento e adornar certas
vestimentas.
Usar apenas quando peça avulsa.
Vestuário
Colarinho
Gorjeira
0306 Vestuário
Parte dos arreios que cinge o pescoço dos cavalos que puxam carro.
Coelheira
Arreio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Argola de ferro fixada num poste ou pelourinho, à qual se prendiam criminosos ou
escravos pelo pescoço.
Pelourinho
Argola
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Gomil equivalente ao de abluções, que acompanha a bacia de toalete, de uso
doméstico e não litúrgico.
Objetos de toalete
Bacia de toalete
0305 Objetos de Toalete
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Gomil batismal
NA:
Recipiente utilizado entre os cristãos para a administração do Batismo. Tem forma
de um pequeno gomil, dotado de um bico vertedor e de uma asa.
UP:
Jarra batismal
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Gomil de abluções
NA:
Recipiente em forma de jarra com bico, utilizado pelos celebrantes católicos para
verter a água das abluções durante as missas pontificais, assim como em certas
cerimônias litúrgicas: Quarta-feira de Cinzas, Domingo de Ramos, a lavagem dos
pés de Quinta-feira Santa, o Batismo etc.
NI:
Usar apenas quando de cerimônias litúrgicas.
UP:
Jarra de abluções
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Bacia de abluções
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Gôndola
USE:
SCA:

Corrente de relógio
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Gonete
USE:
SCA:

Trado
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Gongo
NA:

TG:
SCA:

Instrumento de percussão em forma de disco e feito de metal, percutido com uma
baqueta. Existem gongos que produzem sons com alturas determinadas, e outros
com alturas indeterminadas. A vibração é mais forte perto do centro e menor nas
bordas.
Idiofone
0604 Objetos Associados à Música

Gongo de mesa
NA:
Pequeno instrumento, semelhante ao instrumento de percussão, em metal
prateado ou bronze, utilizado à mesa para chamar o empregado.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TA:
Campainha de mesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Gonguê
USE:
SCA:

Agogô
0604 Objetos Associados à Música

Gonilha
NA:
TG:
SCA:

Aro de ferro que se punha no pescoço de escravos fujões.
Instrumentos de punição
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

Goniógrafo
NA:
Instrumento de topografia para traçar sobre uma superfície plana um ângulo igual
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TG:
SCA:

a outro ângulo determinado.
Equipamentos associados à topografia e à navegação
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Goniômetro (topografia e navegação)
NA:
Instrumento de medir distâncias angulares em topografia e navegação.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Gonzo
NA:
TG:
SCA:

Espécie de dobradiça composta por duas peças. Uma delas possui pino vertical e a
outra, cavidade cilíndrica, por meio dos quais se encaixam.
Dobradiça
0101 Elementos de Construção

Gorjal
NA:
TG:
SCA:

Nas armaduras, a parte da couraça que protege o pescoço.
Armadura
1302 Equipamento de Defesa

Gorjeira
NA:
TG:
SCA:

Gola de renda que tapa o pescoço até o queixo.
Gola
0306 Vestuário

Gorro
NA:
TG:
TE:
SCA:

Cobertura de cabeça que se ajusta à cabeça, geralmente feita de tecido mole e
flexível como lã.
Cobertura de cabeça
Balaclava
Caxangá
Gorro sem pala
0306 Vestuário

Gorro sem pala
NA:
Gorro de uniforme militar, dobradiço ao comprido, de costura única e reta em
cima, e que faz um bico à frente e outro atrás.
UP:
Bibico
TG:
Gorro
TA:
Farda
SCA: 0306 Vestuário
Governador do leme
NA:
Mecanismo instalado no principal aparelho de governo da embarcação, que é o
leme, na popa da embarcação, e que serve para lhe dar direção.
TG:
Leme de embarcação
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Grã-cruz
NA:
TG:

Cruz pendente de uma fita (banda), geralmente colocada em volta do pescoço,
que é a insígnia de condecoração desse grau de ordem honorífica.
Condecoração
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SCA:
Grade
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

1001 Insígnias
Série de barras verticais paralelas, espaçadas de forma regular, podendo ter outras
barras entrecruzadas, com intervalos vazios, de modo a permitir visibilidade,
ventilação e iluminação, destinada a resguardar ou cercar um lugar. Em geral é
feita de madeira, ferro, alumínio ou aço, apresentando desenhos variados.
Gradil
Elementos de construção
Grade de coro
0101 Elementos de Construção

Grade (agricultura)
NA:
Equipamento formado por traves que terminam em pontas de ferro, utilizado para
nivelar o terreno e cobrir as sementes já cultivadas.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Grade de coro
NA:
Elemento divisório, em metal, pedra ou madeira, que isola, por um ou vários lados,
o coro litúrgico, isto é, o presbitério, do corpo da igreja, ou as capelas laterais da
nave. O acesso faz-se por uma porta ao centro integrada na grade. Se for elevada à
altura conveniente, o topo pode servir como mesa de comunhão. Quando é feita
em balaustres de pedra, mármore ou madeira, diz-se balaustrada de coro.
UP:
Balaustrada de coro
Cancela de coro
Cancelo
TG:
Mobiliário de culto
TA:
Grade
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Gradil
USE:
SCA:

Grade
0101 Elementos de Construção

Grafômetro
NA:
Instrumento de topografia antigo destinado a medir ângulos em um terreno e
também à elaboração de desenhos.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TA:
Pantômetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Gral
USE:
SCA:

Almofariz
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Graminho
NA:
Instrumento usado por carpinteiros, marceneiros, torneiros, construtores náuticos
etc. para traçar riscos paralelos à borda de uma tábua. O graminho é uma das
formas mais precisas de marcar a superfície da madeira. Porém, ele só pode ser
utilizado para fazer linhas paralelas às bordas e extremidades das peças. Existem
de diversos tipos: de corte, de marcação e graminho duplo.
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TG:
SCA:

Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Gramofone
NA:
Fonógrafo que reproduz o som por meio de discos, de forma manual e sem altofalantes, introduzido comercialmente nos Estados Unidos, em 1889.
UP:
Fonógrafo de disco
TG:
Fonógrafo
TA:
Disco
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Grampeador
NA:
Aparelho manual para grampear papéis.
TG:
Equipamento de comunicação escrita
TE:
Extrator de grampos
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Grampo (carpintaria)
NA:
Ferramenta de ferro ou de madeira para apertar, prensar ou suster peças nas
quais se trabalha, composta de uma haste dobrada, com parafuso ou rosca em
uma das extremidades. Apresenta inúmeros feitios.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Grampo em C
Sargento
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Grampo de cabelo
NA:
Prendedor de cabelo de metal, marfim, osso etc., com formato semelhante a um U
alongado.
TG:
Prendedor de cabelo
SCA: 0301 Adornos Corporais
Grampo em C
NA:
Grampo que possui o formato de um C, usado na carpintaria.
TG:
Grampo (carpintaria)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Grampo sargento
USE: Sargento
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Granada
NA:

TG:
TE:

Projétil esférico, oco, que se enchia de pólvora a qual era detonada por uma
espoleta de tempo, usada por obuseiros de artilharia lisa. Atualmente, designa
todos os projéteis que contém explosivo ou agente químico (incendiário, fumígeno
ou lacrimogêneo) e que se lança com a mão ou por meio de arma de fogo.
Projétil
Granada de artilharia
Granada de fuzil
Granada de mão
Granada de trincheira
Granada fumígena
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SCA:

Tubo de gás venenoso
1303 Munição e Acessórios

Granada de artilharia
NA:
Projétil esférico, oco, que se enche de pólvora detonada por uma espoleta de
tempo, usado por obuseiros de artilharia lisa.
TG:
Granada
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Granada de fumaça
USE: Granada fumígena
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Granada de fuzil
NA:
Granada de pequeno porte adaptada para ser disparada por armas de fogo
portáteis.
TG:
Granada
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Granada de mão
NA:
Granada de pequeno porte, basicamente de dois tipos: defensiva e ofensiva. A
primeira gera maior número de estilhaços em um raio maior de ação, enquanto a
outra, com efeitos de menor alcance, pode ser arremessada por um atacante, sem
que seus efeitos o ameacem, e pode ser usada manualmente ou por meio de um
fuzil.
TG:
Granada
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Granada de trincheira
NA:
Granada esférica, muito pesada - a ponto de não poder ser atirada com a mão que se deixava rolar muro abaixo em fortificações.
TG:
Granada
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Granada fumígena
NA:
Granada de artilharia carregada com produtos químicos para produzir fumaça ou
gases tóxicos.
UP:
Granada de fumaça
TG:
Granada
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Grande caixa
USE: Bombo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Gravação sonora
NA:
Registro de som em um suporte como fitas e discos.
TG:
Objetos associados à música
TE:
Disco
Disco compacto
Fita cassete
TA:
Cilindro fonográfico
465

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
SCA:
Gravador
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

0604 Objetos Associados à Música
Aparelho de gravação e reprodução sonora por processos magnéticos ou
eletrônicos.
Sistema de som
Gravador portátil
Toca-fitas
0702 Equipamento de Comunicação Sonora

Gravador portátil
NA:
Pequeno gravador móvel.
TG:
Gravador
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Gravata
NA:
TG:
TE:
SCA:

Faixa de tecido, estreita e longa, usada sob o colarinho da camisa, em volta do
pescoço e amarrada em nó de duas pontas, uma das quais é mais comprida que a
outra e fica pendurada na frente do corpo.
Vestuário
Alfinete de gravata
Gravata-borboleta
0306 Vestuário

Gravata-borboleta
NA:
Gravata curta usada ao redor do pescoço e amarrada em um laço simétrico à
altura da garganta. Algumas gravatas-borboletas apresentam laço já pronto, preso
com um grampo no colarinho da camisa ou por meio de uma faixa ao redor do
pescoço.
TG:
Gravata
SCA: 0306 Vestuário
Gravura
USE:
SCA:
Grelha
NA:
TG:
TA:
SCA:
Gremial
NA:

TG:
SCA:

Estampa
0603 Objetos Associados à Gravura
Utensílio feito de barras de ferro, que se põe sobre brasas ou qualquer outro lume,
e no qual se assam carnes e peixes, e se torra pão.
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
Fogão
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Pano quadrado que se coloca sobre os joelhos de um bispo, de um cardeal e, às
vezes, de um sacerdote, quando estão sentados durante a celebração de missas
pontificais ou de outras cerimônias. Em ocasião de missas pontificais, o gremial de
seda, na cor do tempo litúrgico correspondente, pode ser bordado com rendas e
levar fitas ou cordões.
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
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Grevas
NA:
TG:
SCA:

Nas armaduras, parte da couraça que recobria a perna, do joelho ao tornozelo.
Armadura
1302 Equipamento de Defesa

Grilhão
NA:
TG:
TA:
SCA:

Corrente grossa de ferro, usada para prender as pernas dos sentenciados.
Instrumentos de punição
Calceta
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

Grimpa
NA:

TG:
TA:
SCA:
Grinalda
NA:

TG:
TA:
SCA:
Grosa
NA:

TG:
SCA:
Grupião
USE:
SCA:

Elemento ornamental posto no alto das casas, torres de edifícios, principalmente
igrejas etc. e que assume diversas formas, muitas vezes simbólicas como cruz,
galo, lua, estrela etc. Quando é peça que gira em torno de uma haste, pela ação do
vento que indica sua direção, é chamada cata-vento (anemoscópio).
Elemento decorativo
Anemoscópio
0101 Elementos de Construção
Adorno de cabeça, em forma de meia coroa, feito de folhas ou flores, naturais ou
artificiais, entrançadas em um aro, ou de pedrarias, pérolas etc., podendo ser
complementado por um véu de tecido leve, finíssimo e transparente como filó - de
seda, algodão ou náilon, geralmente engomado, tramado em forma de rede usado pelas noivas em cerimônias de casamento.
Adornos corporais
Vestido de noiva
0301 Adornos Corporais
Lima grossa de ferro ou aço, usada para desbastar madeira, ferro, ou casco de
cavalgaduras, por fricção, retirando as imperfeições de superfícies curvas. O lado
plano é usado em curvas menos acentuadas, enquanto o curvo, nas mais
acentuadas.
Lima
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Serrão
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Grupo escultórico
NA:
Representação escultórica de duas ou mais figuras em vulto completo sobre um
mesmo suporte (base, pedestal etc.), que concorrem em uma mesma ação ou que
estão unidas por uma situação comum. O grupo não deve ser confundido com a
estátua, que se compõe de uma única figura em vulto completo.
TG:
Escultura
TE:
Passo processional
TA:
Conjunto escultórico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Guaiaca
USE:
SCA:
Guampa
NA:

TG:
TA:
SCA:
Guante
USE:
SCA:

Cinturão
0306 Vestuário
Enquanto dominou o transporte a cavalo, copo dotado de corrente trabalhada e
longa, terminada em argola, para se tirar água de rios ou poços. Fazia parte do
equipamento dos cavaleiros e dela se conhecem bonitos exemplares de prata.
Copo usado no Brasil desde o século XVIII pelos viajantes.
Copo de viagem
Copo de apanhar água
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Manopla
1302 Equipamento de Defesa

Guarda-chuva
NA:
Objeto portátil constituído por uma armação flexível de varetas móveis coberta de
tecido impermeável ou de outro material que se estica ao abrir-se a armação,
protegendo da chuva ou do sol o seu portador.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Guarda-comida
NA:
Móvel onde se guardam comidas, especialmente armário com portas providas de
tela metálica fina, para facilitar a aeração dos guardados.
TG:
Armário
SCA: 0202 Mobiliário
Guarda-corpo (escada)
NA:
Anteparo de proteção, cheios ou vazados, geralmente a meia altura (85 cm) do
piso, usado em escadas, muitas vezes servindo de apoio a um corrimão.
TG:
Escada
SCA: 0101 Elementos de Construção
Guarda-fecho
NA:
Peça de couro com que se cobrem os fechos da espingarda para impedir que se
deteriorem.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Guarda-fogo
NA:
Anteparo que se coloca diante da lareira para impedir que as porções do
combustível em queima, que se desprendem da fornalha, possam provocar
incêndio, e/ou para proteger as pessoas da reverberação do fogo. É constituído de
um painel vertical de metal (grade, tela ou placa) ou de tecido bordado, tapeçaria
etc., montado numa moldura decorada e dotada de suporte.
TG:
Lareira
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Guarda-louça
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NA:
UP:
TG:
SCA:

Móvel constituído em geral por dois corpos, sendo o superior mais alto, utilizado
para guardar e expor louça. Pode apresentar as portas em vidro. No seu interior
possui, geralmente, prateleiras ou divisórias próprias para fixar as peças.
Armário-louceiro
Louceiro
Armário
0202 Mobiliário

Guarda-peito
NA:
Pedaço de couro curtido que os vaqueiros atam ao pescoço para resguardar o
peito.
UP:
Peitoral (vestuário)
TG:
Avental
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Guarda-pó
USE: Jaleco
SCA: 0306 Vestuário
Guarda-roupa
NA:
Armário alto, de uma ou mais portas, que contém em seu interior vara para
cabides, prateleiras e gavetas, que constituem elementos para a guarda
apropriada do vestuário.
UP:
Armário-roupeiro
Armário de roupa
Roupeiro
TG:
Armário
SCA: 0202 Mobiliário
Guarda-sol
NA:
Modelo de guarda-chuva em grande formato, geralmente fixado ao solo (por
exemplo, na areia das praias), a mesas ou em uma armação especial e que serve
de proteção contra o sol.
UP:
Barraca de sol
TG:
Equipamento de recreação ao ar livre
SCA: 0802 Equipamento de Recreação ao Ar Livre
Guarda-vento
USE: Para-vento
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Guardanapo
NA:
Pequena toalha, de pano ou de papel, usada à mesa para limpar os lábios ou os
dedos e proteger a roupa.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TE:
Argola de guardanapo
Porta-guardanapo
Porta-guardanapos de papel
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Guilherme
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NA:
TG:
SCA:

Ferramenta de metal ou madeira, usada por marceneiros e carpinteiros para
aplainar ou fazer filetes de portas, junções de tábuas, entalhes e frisos de caixilhos
etc.
Plaina manual
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Guilhotina de papel
NA:
Máquina de ferro, composta por uma lâmina horizontal que desliza entre dois
bastidores metálicos, acionada manual ou mecânicamente dependendo de sua
espécie, usada para cortar pilhas de papel e cartão, em geral depois de impressos,
para acabamento e montagem de livros, jornais, cadernos, cartazes etc. Era
equipamento obrigatório nas tipografias e continua a ser nas gráficas
contemporâneas.
TG:
Equipamentos de composição e impressão
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Guirlanda
USE: Coroa de flores (decoração)
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Guitarra
USE:
SCA:

Guitarra elétrica
0604 Objetos Associados à Música

Guitarra elétrica
NA:
Instrumento de corda eletronicamente amplificado que possui de seis a doze
cordas. Existem dois tipos principais de guitarra elétrica: a semi-acústica com caixa
de ressonância oca, e as guitarras com caixa de ressonância sólida, em que o corpo
do instrumento proporciona pouca ressonância e serve principalmente como
suporte onde se acomodam o cavalete, o dispositivo eletrônico e as cordas.
UP:
Guitarra
TG:
Eletrofone
TA:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Gunga
USE:
SCA:

Paiá
0604 Objetos Associados à Música

Hábito beneditino
NA:
Túnica talar, escapulário e pequeno capuz negros, com cinturão de couro, que
vestem os religiosos da Ordem de São Bento.
TG:
Hábito religioso
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Hábito dominicano
NA:
Traje branco, com escapulário e capa com capuz, de mesma cor, que vestem os
religiosos da Ordem de São Domingo. Em cima do hábito, porta-se uma capa larga
com capuz, complementada por um cordão branco no cinturão com rosário.
TG:
Hábito religioso
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
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Hábito franciscano
NA:
Traje que veste os frades menores da Ordem de São Francisco. O hábito é de cor
marrom, complementado por uma capa curta e capuz, além de um cordão branco
com rosário.
TG:
Hábito religioso
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Hábito religioso
NA:
Veste talar própria dos eclesiásticos, composta normalmente de batina e mantéu.
TG:
Vestuário litúrgico e ritual
TE:
Batina
Hábito beneditino
Hábito dominicano
Hábito franciscano
Mantéu
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Harmônica
USE: Acordeão
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Harmônio
NA:
Instrumento de palheta livre onde o fole é movido por meio de pedais. O som é
produzido por palhetas que possuem forma de linguetas que vibram livremente
por meio da pressão do ar. O harmônio possui um ou dois teclados, as palhetas
ficam encerradas em um gabinete, e os foles são bombeados pelos pedais
acionados pelos pés do executante. Nos maiores harmônios existem duas
alavancas de joelhos.
TG:
Aerofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Harpa
NA:

TG:
SCA:
Hattong
USE:
SCA:

Nome genérico para instrumentos de cordas dedilhadas, em que o plano das
cordas é perpendicular à tábua de harmonia. As harpas possuem três elementos
estruturais: corpo sonoro, console e cordas. A harpa de concerto ocidental possui
quarenta e sete cordas, sistema de pedais, e uma coluna que liga a pedaleira ao
console.
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
Flauta de Pã
0604 Objetos Associados à Música

Hélice de embarcação
NA:
Peça giratória dotada de pás, usada para propulsão de embarcação, que pode ser
de formas e tipos variados.
TG:
Motor marítimo
TE:
Helicômetro
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Helicômetro
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NA:
TG:
SCA:

Aparelho usado para medir a força das hélices em barcos a vapor.
Hélice de embarcação
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Helicóptero
NA:
Aeronave de asa rotativa, capaz de elevar-se verticalmente, pairar no ar e se
deslocar por meio de rotores movidos a motor.
TG:
Veículos aéreos e acessórios
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Heliógrafo
NA:
Aparelho de meteorologia usado no registro diário das horas de insolação
(duração do brilho solar), composto de uma esfera de vidro suspensa em um
sólido suporte semicircular, que tem por baixo uma armação metálica em forma
de concha.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Herma
NA:
TG:
SCA:

Cabeça que se prolonga em um busto prismático, de pescoço e peito desnudo,
situado sobre um pilar retangular, do qual podem surgir duas pequenas
protuberâncias ao modo de tocos em ambos os lados.
Escultura
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Hidrômetro
NA:
Aparelho com que se mede o consumo de água nos imóveis.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Higrógrafo
NA:
Instrumento que registra a umidade do ar, em valores relativos, expressos em
porcentagem (%).
TG:
Higrômetro
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Higrômetro
NA:
Nome genérico de instrumentos que servem para medir a umidade de gases ou do
ar.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
TE:
Higrógrafo
Psicrômetro
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Higrotermógrafo
NA:
Instrumento meteorológico com que se realizam os registros, em gráficos
separados, da temperatura e da umidade do ar.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
TE:
Termohigrógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Hipsômetro
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NA:
TG:
SCA:
Hissope
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

Aparelho desenvolvido no início do século XIX e modificado ao longo dos anos,
usado para medir a altitude de um lugar, através da diferença nele indicada pela
temperatura em que a água entra em ebulição.
Equipamentos associados à topografia e à navegação
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Utensílio, geralmente metálico, usado para aspergir a água benta. É constituído
por um cabo comprido e de uma bola de metal oca, com orifícios, na outra
extremidade, no interior da qual se coloca uma esponja, um tufo de cerdas ou de
vegetais. É sempre acompanhado pelo acéter.
Asperges
Aspersório
Objetos rituais e cerimoniais
Acéter
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Hodômetro
USE: Odômetro (veículo)
SCA: 1201 Acessórios Comuns a Diversos Tipos de Veículo
Holofote de sinais
NA:
Holofote usado para a comunicação por meio do código Morse, ao dispor de um
sistema de abrir e fechar rapidamente a saída de luz.
TG:
Equipamento de comunicação visual
TA:
Lanterna de sinalização
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Horímetro
NA:
Instrumento de medida, analógico ou digital, que indica a quantidade de horas e
frações que uma máquina ou equipamento, geralmente elétrico ou mecânico,
esteve em funcionamento. É utilizado para contabilizar horas de trabalho de
equipamentos e, desta forma, auxiliar na sua manutenção preventiva.
UP:
Horômetro
TG:
Equipamentos de medição
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Horizonte artificial
NA:
Instrumento de navegação aérea que reproduz no painel de instrumentos, por
ação giroscópica ou eletrônica, as posições da aeronave em relação ao horizonte
verdadeiro. Sua função é indicar a atitude da aeronave.
UP:
Indicador de atitude
TG:
Veículos aéreos e acessórios
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Horômetro
USE: Horímetro
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Hóstia
NA:

Bolacha delgada de massa muito fina de trigo, sem fermento, consagrada e
oferecida a Deus pelo sacerdote na missa, e usada na administração do
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TG:
TE:
SCA:
Hostiário
NA:
TG:
TA:

SCA:
Hu Chin
USE:
SCA:
Iatagã
NA:
TG:
SCA:
Ibiri
NA:
TG:
SCA:
Idiofone
NA:
UP:
TG:
TE:

SCA:

sacramento da Eucaristia aos fiéis. Também chamada de partícula.
Objetos rituais e cerimoniais
Hostiário
Molde de hóstias
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Recipiente que guarda as hóstias ainda não consagradas.
Hóstia
Âmbula
Cálice litúrgico
Crismeira
Pátena
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
So duang
0604 Objetos Associados à Música
Sabre curto, com lâmina em dupla curva, usado por povos orientais. Por extensão,
toda a arma de dupla curva.
Sabre
1301 Armas e Acessórios
Atributo sagrado do orixá Nanã Buruku. Assemelha-se ao xaxará (feixe de palha)
do orixá Omolu, com a extremidade superior arqueada.
Atributo de orixá
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Instrumento de percussão em que o som é gerado pela vibração do corpo do
próprio instrumento.
Idiófono
Instrumento de percussão
Instrumento musical
Agogô
Carrilhão
Castanholas
Celesta
Chocalho
Contratempo
Gongo
Matraca
Prato (música)
Preaca
Reco-reco
Sino
Triângulo
Xilofone
0604 Objetos Associados à Música
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Idiófono
USE:
SCA:

Idiofone
0604 Objetos Associados à Música

Ímã de geladeira
NA:
Pequena etiqueta imantada que, fixada na porta da geladeira, faz propaganda de
seu conteúdo, além de adornar o aparelho. Os temas, variados, divulgam desde
serviços e estabelecimentos comerciais a acervos de obras de arte de instituições
culturais.
TG:
Geladeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Imagem da Virgem Maria
NA:
Imagem devocional que representa para os cristãos a mãe de Jesus Cristo.
UP:
Imagem de Nossa Senhora
Nossa Senhora
TG:
Imagem devocional
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Imagem de anjo
USE: Figura de anjo
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Imagem de Cristo
NA:
Imagem devocional que representa Jesus Cristo, filho da Virgem Maria e de São
José.
UP:
Cristo
Imagem de Jesus Cristo
TG:
Imagem devocional
TE:
Imagem de menino Jesus
TA:
Camilha
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Imagem de Jesus Cristo
USE: Imagem de Cristo
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Imagem de menino Jesus
NA:
Imagem de Cristo quando bebê.
TG:
Imagem de Cristo
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Imagem de Nossa Senhora
USE: Imagem da Virgem Maria
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Imagem de santo
NA:
Imagem devocional que representa personagens femininos e masculinos
canonizados pela igreja cristã.
UP:
Santa
Santo
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TG:
SCA:

Imagem devocional
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Imagem de vestir
USE: Santo de roca
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Imagem devocional
NA:
Representação escultórica de figuras religiosas, de culto.
TG:
Escultura
TE:
Imagem da Virgem Maria
Imagem de Cristo
Imagem de santo
Imagem processional
TA:
Atributo de imagem devocional
Auréola
Escultura religiosa
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Imagem processional
NA:
Imagem de culto que acompanha uma procissão litúrgica, representando, em
geral, o Cristo, a Virgem, os apóstolos ou santos padroeiros usualmente dispostos
sobre uma base ou sobre um andor. As imagens processionais podem ser, por sua
vez, imagens de vestir (santo de roca) e/ou imagens devocionais.
TG:
Imagem devocional
Passo processional
TE:
Santo de roca
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Impermeável
USE: Capa de chuva
SCA: 0306 Vestuário
Impressora
NA:
Unidade ou periférico de saída que, ao ser conectado ao computador, é capaz de
imprimir no papel, ordenadamente, as informações contidas na memória do
equipamento, no vídeo, em discos, disquetes ou fitas magnéticas.
TG:
Periférico (computador)
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Impressora tipográfica
USE: Prensa tipográfica
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Incensador litúrgico
USE: Incensário litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Incensário litúrgico
NA:
Objeto litúrgico para queimar incenso nas cerimônias, na forma de braseiro
portátil. Dele se desprendem nuvens do incenso, representação simbólica das
orações que sobem ao céu. Normalmente é feito de metais preciosos, bronze,
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UP:
TG:
TA:
SCA:

ferro, cobre ou latão, ou também de cerâmica. No culto católico, normalmente
acompanha uma naveta litúrgica.
Incensador litúrgico
Incensório litúrgico
Objetos rituais e cerimoniais
Turíbulo
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Incensório litúrgico
USE: Incensário litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Indicador (quadro-negro)
NA:
Instrumento usado por professores e palestrantes em salas de aula, auditórios etc.
para apontar informações contidas em quadros-negros, telas de projeção etc.
pertinentes às suas falas. No passado, eram varas finas de madeira. Hoje são
aparelhos a laser que se assemelham, em alguns casos, a canetas.
UP:
Apontador (quadro-negro)
TG:
Quadro-negro
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Indicador de atitude
USE: Horizonte artificial
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Indicador de maré
USE: Marégrafo
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Indicador de salinidade
USE: Salinômetro aerômetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Indumentária religiosa
USE: Vestuário litúrgico e ritual
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Ínfula
NA:
TG:
SCA:
Infusor
NA:

TG:
TA:
SCA:

Duas fitas, pendentes da mitra na parte de trás.
Mitra
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Pequeno recipiente de prata ou metal, esférico ou ovóide, provido de tampa, com
furinhos no bojo, onde são colocadas as folhas de chá. Suspenso por um cabo ou
uma correntinha, é mergulhado na água fervente diretamente na xícara ou no bule
e, assim, faz-se o chá. Alguns modelos possuem cabo, dispensando o uso de
corrente.
Xícara de chá
Bule de chá
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Ingresso
NA:
NI:
TG:
SCA:

Bilhete que garante a entrada em um espetáculo esportivo, musical, teatral etc.
Acrescentar ao termo, o tipo de espetáculo, antecedido de dois pontos. Ex.
Ingresso: estádio de futebol.
Documentos de pagamento
1104 Documentos de Pagamento

Insígnia pendente de banda
TG:
Condecoração
TE:
Banda
SCA: 1001 Insígnias
Insígnia pendente de fita
TG:
Condecoração
TE:
Fita (condecoração)
SCA: 1001 Insígnias
Insígnias
NA:
NE:
UP:
TG:
TE:

Objetos usados como sinais distintivos, individuais ou coletivos, de função,
dignidade, posto, comando, poder, nobreza, nação etc., e seus respectivos
acessórios.
Exclui o vestuário litúrgico e ritual.
Distintivos
Emblemas
Insígnias e objetos cerimoniais e comemorativos
Anel de grau
Avental de porta-machado
Avental de rosa-cruz
Avental maçônico
Bandeira
Bastão de baliza
Bastão de escoteiro
Bastão de mordomo
Brasão
Cetro majestático
Chave (insígnia)
Colar (insígnia)
Condecoração
Coroa majestática
Distintivo de uniforme civil
Distintivo de uniforme militar
Espada (insígnia)
Espadim de corte
Espadim maçônico
Estandarte
Faixa maçônica
Faixa presidencial
Flâmula
Gládio maçônico
Machado de porta-machado
Malhete maçônico
Martelo de juiz
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TA:

SCA:

Pavilhão
Vara de juiz
Vara de vereador
Aliança
Anel pastoral
Atributo de orixá
Báculo
Bóton
Cruz peitoral
Equipamento de comunicação visual
Estola litúrgica
Manípulo
Material de propaganda
Mitra
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
Objetos de identificação pessoal
Pálio
Tintinábulo
10 INSÍGNIAS E OBJETOS CERIMONIAIS E/OU COMEMORATIVOS

Insígnias e objetos cerimoniais e comemorativos
NA:
Conjunto de objetos que são símbolos individuais ou coletivos que indicam
posição, nobreza, função, comando, nação etc., e honrarias e prêmios recebidos,
bem como aqueles objetos usados em cerimônias civis e militares ou
confeccionados especialmente para homenagear pessoas e lugares ou comemorar
eventos.
NE:
Exclui os objetos de ritos, cultos e crenças, inclusive o vestuário, o mobiliário e os
instrumentos musicais.
TE:
Insígnias
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
Instalação
NA:
Modalidade de arte em que a obra consiste em uma construção ou montagem de
materiais, em caráter permanente ou temporário, às vezes em escala
suficientemente grande para que o espectador possa nela entrar ou passar-lhe
através, que fica entre a escultura e a performance ou, quando incorpora a palavra
ou imagens em movimento, entre a cenografia e a narrativa.
TG:
Escultura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Instrumento a reflexão
NA:
Instrumento ótico de navegação destinado ao cálculo de uma distância angular
entre dois pontos e que provocou verdadeira revolução na arte de navegar, no
início do século XVIII.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TE:
Círculo a reflexão
Oitante
Quintante
Sextante
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Instrumento cirúrgico (medicina)
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NA:
TG:
TE:
SCA:

Instrumento manual empregado em cirurgias médicas.
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
Cureta
Escarificador
0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia

Instrumento de corda
USE: Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Instrumento de ensaiador
NA:
Instrumento usado pelo ensaiador para comprovar a proporção quantitativa dos
metais de uma moeda, composto da pedra de toque e da agulha de toque. O
ensaiador é o funcionário de casas da moeda encarregado de fiscalizar a
necessária pureza e composição do metal para a cunhagem monetária, e ambas as
peças acima mencionadas levam, às vezes, a marca do ensaiador como sinal de
propriedade. A pedra de toque é um xisto silicioso, geralmente de cor negra,
usado para comprovar a lei do ouro e da prata. E as agulhas de toque são agulhas
ou barrinhas de ouro ou prata de diferentes leis usadas para comprovar, por
comparação na pedra de toque, a pureza do metal empregado para a cunhagem.
UP:
Agulhas de toque
Instrumento de toque
Pedra de toque
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Instrumento de percussão
USE: Idiofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Instrumento de sopro
USE: Aerofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Instrumento de toque
USE: Instrumento de ensaiador
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Instrumento dentário
NA:
Instrumento manual empregado em endodontia, constituído por cabo,
intermediário e ponta ativa. Pode ser simples (possui ponta ativa em apenas uma
das extremidades) ou duplo (possui pontas ativas em ambas extremidades).
UP:
Ferro de dentista
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
TE:
Boticão
Escavador de dentina
Espelho clínico
Explorador clínico
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Instrumento musical
NA:
Instrumento usado na produção de música.
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TG:
TE:

TA:
SCA:

Objetos associados à música
Aerofone
Automatofone
Cordofone
Eletrofone
Idiofone
Membranofone
Equipamento de comunicação sonora
0604 Objetos Associados à Música

Instrumento musical mecânico
USE: Automatofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Instrumentos de castigo
USE: Instrumentos de punição
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Instrumentos de navegação
USE: Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Instrumentos de punição
NA:
Instrumentos usados para conter, aplicar castigos, torturar ou até mesmo executar
seres humanos.
NE:
Inclui também os equipamentos como forca, cadeira elétrica etc.
UP:
Instrumentos de castigo
Instrumentos de suplício
TE:
Açoite
Algema
Anjinhos
Calceta
Chibata
Espada (castigo)
Forca
Gargalheira
Gonilha
Grilhão
Libambo
Máscara (castigo)
Mordaça
Palmatória
Pelourinho
Tronco
Instrumentos de suplício
USE: Instrumentos de punição
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Instrumentos de trabalho
USE: Equipamento de atividades produtivas
SCA: 04 EQUIPAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
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Instrumentos meteorológicos
USE: Equipamento associado à meteorologia
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Instrumentos topográficos
USE: Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Ioiô

NA:
TG:
SCA:

Iruexim
NA:
TG:
SCA:
Irukeré
NA:
TG:
SCA:
Isqueiro
NA:

TG:
SCA:
Jaleco
NA:

UP:
TG:
SCA:
Janela
NA:
UP:
TG:

Brinquedo que consiste em duas meias calotas ligadas por eixo muito curto, no
qual se enrola um fio com uma das pontas segura pelo dedo e que sobe e desce
conforme o fio é enrolado ou desenrolado.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico
Atributo sagrado do orixá Iansã. Espécie de chibata cerimonial, feita de rabo de
cavalo, com cabo de metal, madeira ou osso.
Atributo de orixá
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Atributo sagrado do orixá Oxóssi. Espécie de chibata cerimonial, com cabo de
madeira ou osso trabalhado com metal, prendendo um rabo de boi ou vaca.
Atributo de orixá
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Utensílio, geralmente de metal, de prata, de ouro, plástico ou outro tipo de
material, usado pelos fumantes, munido de um pavio umedecido de uma
substância muito fluida que se inflama ao contato de faíscas produzidas por atrito
entre uma rodinha serrilhada e uma pedra especial. Também existem isqueiros
que utilizam o gás por combustível.
Objetos de fumantes
0303 Objetos de Fumantes
Peça de roupa, normalmente de tecido branco, utilizada como de proteção
corporal dos profissionais que atuam em hospitais, laboratórios, restaurantes,
escolas, fábricas, entre outros. Em alguns ambientes, o seu uso é obrigatório para
manter a higiene e assepsia; em outros, é facultativo, como para os professores
Guarda-pó
Uniforme
0306 Vestuário
Vão ou abertura situada a meia altura das paredes externas do edifício, constituída
por caixilho de madeira, alumínio etc., envidraçada ou de folhas de madeira, que
serve para deixar circular a luz e o ar.
Folha (Janela)
Elementos de construção
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TE:

TA:
SCA:

Bandeira (janela/porta)
Gelosia
Janela basculante
Janela de peitoril
Janela geminada
Janela rasgada
Parapeito
Sobreverga (janela/porta)
Toldo (janela/porta)
Vidraça (janela/porta)
Cortina
0101 Elementos de Construção

Janela basculante
NA:
Janela alta, com caixilhos móveis que giram 90 ou 180 graus em torno de um
básculo (eixo vertical ou horizontal, de ferro, móvel, apoiado em um pino),
proporcionando a entrada de ar e luz sem devassar o interior.
UP:
Basculante
TG:
Janela
SCA: 0101 Elementos de Construção
Janela de correr
NA:
Janela de peitoril de correr, em que os caixilhos se deslocam lateralmente,
deslizando sobre trilho.
TG:
Janela de peitoril
SCA: 0101 Elementos de Construção
Janela de duas folhas
NA:
Janela de peitoril com dobradiças laterais, envidraçada ou de veneziana, abrindose para dentro ou para fora.
TG:
Janela de peitoril
SCA: 0101 Elementos de Construção
Janela de guilhotina
NA:
Janela de peitoril composta de duas partes verticais: uma superior e outra inferior
que ficam em planos diferentes, podendo-se suspender ou arriar uma delas para
ventilar pela parte de baixo ou pela de cima.
TG:
Janela de peitoril
TA:
Borboleta
SCA: 0101 Elementos de Construção
Janela de peitoril
NA:
Janela com peitoril ou parapeito que se abre no pavimento inferior ou em andar
alto dos edifícios, de uma ou mais folhas, de diversos tipos de materiais (madeira,
vidro, alumínio etc.), podendo ainda ser de correr ou de guilhotina.
TG:
Janela
TE:
Janela de correr
Janela de duas folhas
Janela de guilhotina
SCA: 0101 Elementos de Construção
Janela de rótula
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USE:
SCA:

Gelosia
0101 Elementos de Construção

Janela de sacada
USE: Janela rasgada
SCA: 0101 Elementos de Construção
Janela geminada
NA:
Janela dividida em duas partes por uma coluna ou portal, ou em três partes por
duas pequenas colunas.
TG:
Janela
SCA: 0101 Elementos de Construção
Janela rasgada
NA:
Janela que se abre ao rés do pavimento, localizada em andar alto, geralmente de
duas folhas de madeira e vidro, e por meio da qual se tem acesso à uma varanda
ou sacada.
UP:
Janela de sacada
Porta-balcão
TG:
Janela
SCA: 0101 Elementos de Construção
Jangada
NA:
TG:
SCA:
Japona
NA:

TG:
SCA:
Jaqueta
NA:
TG:
TE:

SCA:
Jaquetão
NA:
TG:
SCA:

Embarcação plana usada pelos pescadores do Nordeste do Brasil, formada de
cinco ou seis paus roliços, colocados lado a lado, e munida de mastro e vela.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Casaco largo de peito duplo e comprimento à altura do quadril, com gola e bolsos
embutidos verticais, em geral de tecido de lã pesado e na cor azul-marinho, com
botões grandes que podem ser decorados com âncoras ou outros motivos. No
início usado por marinheiros para proteção contra o frio, esse tipo de casaco hoje
é adotado por civis. Em inglês, "pea coat".
Casaco
0306 Vestuário
Peça do vestuário masculino e feminino, para a parte superior do corpo, podendo
chegar até a altura da coxa. Sempre de mangas, em geral é fechada na frente.
Vestuário
Blusão
Bolero
Colete térmico
Gibão
Parca
0306 Vestuário
Paletó trespassado na frente, geralmente com quatro ou seis botões.
Paletó
0306 Vestuário
484

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

Jardineira
NA:
Recipiente construído com os requisitos para conter vasos de plantas ornamentais
de pequeno porte ou terra que possibilite cultivá-las. As jardineiras costumam ser
baixas, mais ou menos longas, encostadas à parede, e decoram salas, vestíbulos,
jardins de inverno, terraços etc.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Jardineira (roupa)
NA:
Calça comprida, bermuda ou short com uma parte frontal que cobre o peito e
alças para segurar a roupa.
TG:
Vestuário
SCA: 0306 Vestuário
Jarra
NA:
NI:
UP:
TG:
SCA:

Vaso ornamental, aberto, próprio para o arranjo de flores.
Usar apenas quando para flores.
Porta-flores
Vaso ornamental
0201 Acessórios de Interiores

Jarra batismal
USE: Gomil batismal
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Jarra de abluções
USE: Gomil de abluções
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Jarrão
NA:
TG:
SCA:
Jarro
NA:
NI:
TG:
SCA:
Jazigo
USE:
SCA:
Jeans
NA:

Vaso decorativo de porcelana ou cerâmica, aberto ou com tampa, de dimensões
avantajadas. A maioria tem forma de balaustre.
Vaso ornamental
0201 Acessórios de Interiores
Recipiente para acondicionar e servir bebidas, geralmente provido de uma asa e
de bico, que se apresenta em diferentes materiais (prata, cristal, vidro, cerâmica
etc.) e formas, tamanhos e decorações.
Usar apenas quando para servir bebidas, sobretudo água.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Túmulo
0103 Estruturas Edificadas
Calça comprida resistente, com costura reforçada e aparente, confeccionada em
geral de denim, mas também em jeans, em tecido canelado/cotelê ou outro tecido
durável semelhante. Pode ser de diversas cores, mas a mais comum e tradicional é
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UP:
TG:
SCA:
Jequi
USE:
SCA:
Jereré
NA:
UP:
TG:
SCA:
Jiqui
USE:
SCA:

azul.
Blue jeans
Calça comprida
0306 Vestuário
Nassa
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Implemento de pesca, manufaturado segundo a técnica de enlace com enodação,
que se constitui numa rede coniforme presa a um semicírculo de madeira provido
de cabo, mais longo do que o puça.
Landuá
Armadilha de pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Nassa
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

João-teimoso
NA:
Boneco de base semiesférica, na qual se concentra a maior parte de seu peso, e
que é propositalmente derrubado para retornar à posição vertical.
TG:
Boneco
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Joelheira
NA:
TG:
SCA:

Peça de malha elástica, ou de lã, às vezes acolchoada, com que se protegem os
joelhos contra a distensão, durante a prática de certos esportes ou grande esforço.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Joelheira tática
NA:
Equipamento de proteção dos joelhos, feito de material sintético, usado como
parte de uniformes militares ou policiais contra abrasão, para reduzir traumas
causados por objetos arremessados ou dar alguma comodidade quando ficam
muito tempo ajoelhados. Difere da joelheira esportiva em detalhes de fabricação.
TG:
Equipamento de defesa
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Jogo de aliado
NA:
Jogo que consiste de um tabuleiro, dois dados, uma cumbuca de couro e 16 peças
divididas em quatro cores. Trata-se do jogo mais tradicional da Marinha, que
assemelha-se ao ludo e que na marinha mercante chama-se de pitoco. Com duas
duplas disputando casa por casa até o final do jogo, o objetivo é que um dos
parceiros da dupla complete, com todas as suas quatro peças, o caminho a ser
feito no tabuleiro.
UP:
Jogo de pitoco
TG:
Equipamento lúdico
TA:
Ludo
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
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Jogo de botão
USE: Futebol de botão
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Jogo de memória
NA:
Jogo formado por peças - em geral, cartelas - que apresentam uma figura em um
dos lados, sendo que cada figura se repete em duas peças diferentes, saindo
vencedor aquele que encontrar o maior número de pares.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Jogo de pesos aninhados
NA:
Jogo de pesos de metal encaixados uns nos outros, como se fossem aninhados,
cada um correspondendo a uma unidade de peso. Desta forma, o de peso maior
corresponde ao conjunto completo - no qual se encontram 4 ou mais pesos
menores - que se fecha com uma tampa e seu respectivo fecho.
TG:
Estojo de pesos
Peso
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Jogo de pitoco
USE: Jogo de aliado
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Jogo de varetas
NA:
Jogo de destreza manual que consiste em várias varetas coloridas (de
aproximadamente 20 cm, pontuadas de acordo com as cores) e uma vareta preta
(vareta especial, que quando apanhada pode ser utilizada para ajudar a retirar as
demais), que são jogadas ao acaso sobre uma mesa para que os jogadores tentem
retirar quantas varetas puderem de mesma cor, sem mover ou derrubar nenhuma
das outras. Pode ser jogado por 2 ou mais jogadores.
UP:
Pega-varetas
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Jogo eletrônico
NA:
Jogo no qual o jogador interage com imagens localizadas em uma tela de vídeo.
UP:
Video game
Videojogo
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Jugo
USE:
SCA:

Canga
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Junteira
NA:
UP:
TG:
SCA:

Plaina usada para abrir juntas nas bordas das tábuas.
Juntoura
Plaina manual
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
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Juntoura
USE:
SCA:

Junteira
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Kamal
USE:
SCA:

Tabuinhas da Índia
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Kamanche
NA:
Instrumento de cordas, com espigão, tocado com arco. O espigão é um pino
posicionado na base de alguns instrumentos musicais que são executados
apoiados no chão. A caixa de ressonância é esférica, aberta na parte posterior e
feita de madeira, cabaça ou de uma noz. Uma peça estreita e comprida de madeira
atravessa a caixa de ressonância, na parte de cima exerce a função de braço e na
parte de baixo de espigão. Instrumento originário do Irã, Armênia, Azerbaijão e
Georgia.
UP:
Kemângeh
TG:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Karabib
USE:
SCA:
Katana
NA:
TG:
SCA:
Kaval
NA:

UP:
TG:
SCA:

Carcabas
0604 Objetos Associados à Música
Sabre japonês, de lâmina ligeiramente curva, com empunhadura (tsuka) para duas
mãos e guarda (tsuba) geralmente circular e decorada.
Sabre
1301 Armas e Acessórios
Flauta de madeira do sudeste da Europa e da Turquia. O instrumento é constituído
por três segmentos que se encaixam. Possui sete ou oito orifícios no segmento
central, podendo existir orifícios adicionais no último segmento. Para tocar, o
executante sopra na lateral da extremidade superior da flauta, com um sopro
similar a um assovio.
Caval
Flauta
0604 Objetos Associados à Música

Kemângeh
USE: Kamanche
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Kena
NA:

UP:

Flauta da América do Sul feita de bambu e formada por uma única peça. O
instrumento é comumente encontrado na Bolívia, Peru e no norte do Chile e da
Argentina. Possui seis orifícios, cinco na frente do instrumento, e um atrás para o
polegar. Para tocar, o executante sopra encostando o lábio inferior diretamente na
borda externa da extremidade superior da flauta, onde existe um entalhe.
Quena
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Kilt

TG:
SCA:

Flauta
0604 Objetos Associados à Música

NA:

Saiote pregueado, liso na frente e trespassado dos lados, em tecido de lã com
desenho de xadrez, com comprimento da cintura aos joelhos, que é parte do traje
tradicional escocês do sexo masculino. Na moda feminina, saia com as
características do saiote escocês, de comprimento variável, não necessariamente
de lã.
Saia kilt
Saia
Alfinete de saia
0306 Vestuário

UP:
TG:
TA:
SCA:

Kit de costura
USE: Estojo de costura
SCA: 0306 Vestuário
Kit de lareira
NA:
Aparelho que se coloca próximo às lareiras e cuja função é reunir utensílios
próprios para se lidar com a lenha, as brasas e o borralho. De metal, possui uma
haste com pé e ganchos em que se penduram, de modo geral, atiçador, tenaz,
esborralhadouro (vassoura para varrer o borralho) e pá.
UP:
Conjunto de lareira
TG:
Lareira
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Kit de limpeza de sapatos
NA:
Recipiente em que se guarda o conjunto de utensílios associados à limpeza de
calçados como graxa, escovas, flanelas etc.
TG:
Vestuário
TA:
Calçado
SCA: 0306 Vestuário
Kit de medidores culinários
NA:
Conjunto de pequenas colheres ou recipientes (copos, xícaras etc.) onde cada um
dos itens possui uma medida específica.
TG:
Medidor culinário
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Laço (pecuária)
NA:
Ferramenta que consiste em corda forte, especialmente de couro trançado, com
até 25m de comprimento, que tem um nó corredio numa das extremidades e é
usada para capturar bois e cavalos em movimento.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Laço de banda
NA:
Laço de fita vistoso, cujas cores são as mesmas da condecoração que dele pende.
TG:
Banda
SCA: 1001 Insígnias
489

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
Laço de bandeira
NA:
Símbolo usado em bandeiras, tendo as mesmas cores desta, composto de um laço
de forma de V invertido, no vértice do qual se coloca uma roseta formada por
cintas franzidas rodeando um ponto central.
TG:
Bandeira
TE:
Roseta de bandeira
SCA: 1001 Insígnias
Lacre
NA:
TG:
SCA:
Ladrilho
NA:

TG:
TE:
SCA:

Preparado resinoso usado sobretudo nas matrizes de selo para fechar cartas e
garantir a sua inviolabilidade, por se fluido, quando aquecido, e sólido, depois de
esfriado.
Matriz de selo
0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Peça pouco espessa, de superfície plana e geralmente de forma quadrada, usada
principalmente para revestimento de piso de áreas descobertas ou de ambientes e
compartimentos que requerem impermeabilização como cozinhas, banheiros,
varandas, terraços etc. O ladrilho pode ser feito de pedra, mármore, granito,
arenito, cimento, cerâmica ou metal e, eventualmente, é usado para revestir
paredes.
Piso
Ladrilho cerâmico
Ladrilho hidráulico
0101 Elementos de Construção

Ladrilho cerâmico
NA:
Ladrilho feito de barro cozido.
TG:
Ladrilho
SCA: 0101 Elementos de Construção
Ladrilho hidráulico
NA:
Ladrilho obtido por prensagem hidráulica de argamassa de cimento. É composto
de duas camadas: a inferior, feita de areia grossa e cimento, e a superior, de areia
fina e cimento.
TG:
Ladrilho
TA:
Prensa de fabricar ladrilhos
SCA: 0101 Elementos de Construção
Laje tumular
USE: Lápide funerária
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Lajota
NA:
TG:
SCA:

Pequena laje de cerâmica, vidro ou pedra, usada para revestimento de pisos.
Piso
0101 Elementos de Construção

Lameiro de bicicleta
NA:
Pequeno artefato de borracha, usado na parte traseira de bicicletas para evitar
que a lama suje a calça de quem está pedalando.
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TG:
SCA:

Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Lameiro de caminhão
NA:
Artefato geralmente de borracha, usado na parte posterior de veículos de
transporte de carga como elemento de segurança para, nas estradas, deter a lama
que as rodas do caminhão possam jogar no veículo que vem logo atrás.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Lâmina de arco de serra
NE:
Finas lâminas metálicas largamente usadas no corte de tubos, hastes metálicas,
vergalhões, PVC, etc. Utilizadas nos arcos de serra são produzidas com 18, 24 ou
36 dpp (dentes por polegadas).
TG:
Arco de serra
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Lâmina de barbear
NA:
Chapa de metal muito fina e cortante, que compõe os aparelhos de barbear.
TG:
Aparelho de barbear
TE:
Caixa de lâminas de barbear
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Lâmina raspadeira
USE: Raspadeira (carpintaria)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Laminador (ourivesaria)
NA:
Equipamento constituído essencialmente por cilindros, manivelas e roldanas,
usado para afinar chapas ou lingotes de metal. O metal é colocado várias vezes
entre os cilindros, estes giram em sentidos opostos por meio de manivelas. As
manivelas também comprimem o material até que a chapa metálica esteja menos
espessa. Pode ser manual ou elétrico.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Lâmpada
NA:
TG:
TE:
SCA:

Utensílio destinado a produzir luz artificial e que serve para iluminar. De vidro,
geralmente com a forma de bulbo ou de cilindro alongado, as lâmpadas são de
diversos tipos.
Luminária elétrica
Lâmpada fluorescente
Lâmpada incandescente
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Lâmpada do Santíssimo
NA:
Lâmpada que se coloca junto ao sacrário e que possui os sentidos de fé e
presença. Fica permanentemente acesa, para lembrar a verdade de fé
fundamental: a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
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Lâmpada elétrica
USE: Lâmpada incandescente
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Lâmpada fluorescente
NA:
Lâmpada de forma tubular em que a corrente elétrica passa através de um gás
(vapor de mercúrio), dando origem à radiação ultravioleta que ativa uma camada
de material fluorescente aplicada na parede interna do vidro. Os raios ultravioleta
dão ideia da luz do dia.
TG:
Lâmpada
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Lâmpada incandescente
NA:
Recipiente de vidro arredondado em que um filamento condutor atravessado por
uma corrente elétrica é levado a uma alta temperatura que o torna incandescente,
produzindo luz.
UP:
Lâmpada elétrica
TG:
Lâmpada
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Lamparina
NA:
Luminária composta de recipiente com líquido inflamável (azeite, querosene etc.)
e disco transpassado por um pavio embebido naquele líquido e que, aceso,
fornece luz. As lamparinas podem ser de barro, metal, vidro etc. e têm formas
diversas.
TG:
Objetos e equipamentos de iluminação
TE:
Aracapá
Lamparina de forro
Lamparina de parede
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Lamparina de forro
NA:
Lamparina que se pendura no teto dos ambientes.
TG:
Lamparina
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Lamparina de parede
NA:
Lamparina que se prende à parede.
TG:
Lamparina
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Lamparina votiva
NA:
Lamparina acesa que se coloca ou não sobre um suporte de velas votivas, junto a
uma imagem de Cristo, da Virgem, de um santo ou junto a relíquias, como sinal de
oração ou como ex-voto. É um pequeno recipiente, geralmente de cor vermelha,
azul ou branca e decorado com imagens devocionais, contendo matéria
combustível (azeite, gordura animal etc.) e um pavio.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Lampião
NA:

Lanterna de grandes dimensões, elétrica ou a combustível, portátil ou fixa em um
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TG:
TE:
SCA:

teto, esquina ou parede interna ou externa, dotada de reservatório para
combustível iluminante e pavio para graduar a chama, sendo esta normalmente
protegida por quebra-luz ou manga. Com o aparecimento do gás encanado, este
foi usado para alimentar lampiões fixos. Os lampiões de mesa a querosene, do
século XIX, feitos de porcelana, opalina ou metal com mangas de cristal fosco,
perduram como peças decorativas.
Lanterna
Lampião de rua
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Lampião de rua
NA:
Lampião dos postes de iluminação pública.
TG:
Lampião
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Lanada
NA:
TG:
TA:
SCA:
Lança
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Instrumento para limpar o interior de peças de artilharia, que consiste em uma
haste com um chumaço de lã de carneiro numa das extremidades.
Armas e acessórios
Canhão
1301 Armas e Acessórios
Arma branca constituída de uma longa haste que termina por uma peça
pontiaguda de ferro, aço, bronze, osso etc., para ser arremessada ou empunhada.
Arma branca
Azagaia
Arma de arremesso
1301 Armas e Acessórios

Lança-bomba-foguete
NA:
Armação de aço destinada a lançar bombas-foguetes no instante adequado,
durante um ataque a submarino imerso, instalado na proa de navios
antissubmarinos.
TG:
Peça de artilharia
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Lança-fogo
USE: Bota-fogo
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Lança-granada
NA:
Artefato colocado na boca de armas de fogo portáteis para permitir o disparo de
granadas de fuzil.
UP:
Bocal de lançamento
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Lança-rojão
NA:
Arma portátil antitanque de grande calibre, composta por um tubo aberto nas
duas extremidades, no qual se coloca um foguete (rojão), projétil autopropulsado.
Popularmente chamada de bazuca.
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UP:
TG:
SCA:

Bazuca
Arma de fogo
1301 Armas e Acessórios

Lança (caça)
NA:
Arma perfurante de arremesso manual direto, constituída de vara e de ponta,
geralmente formando uma só peça, morfologicamente semelhante a uma flecha,
porém de madeira mais grossa, usada na caça a animais.
TG:
Arma de arremesso
TA:
Petrechos de caça
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Lança de honra
NA:
Lança dada como condecoração por serviços prestados.
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Lança retinida
NA:
Aparelho salva-vidas ou de auxílio à atracação de navios, que, por meio do projétil
flecha, lança a retinida, um cabo de pequeno diâmetro, à uma distância maior do
que a força humana alcançaria. Tem vários formatos, inclusive o de uma arma de
fogo.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
TE:
Projétil flecha
TA:
Projétil boia
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Lançadeira
NA:
Pequena peça de madeira plana com fendas nas extremidades onde o fio é
enrolado e preso, usada no tear para lançar o fio da trama de um lado para o
outro, nos espaços entre os fios da urdidura, denominados de calas. Existem vários
modelos de lançadeira que variam de acordo com o fio utilizado na trama.
TG:
Tear manual
TE:
Naveta (tecelagem)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Lançador de carga de profundidade
NA:
Peça de artilharia destinada a lançar uma carga de profundidade a uma pequena
distância do costado do navio.
TG:
Peça de artilharia
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Lancheira
NA:
UP:
TG:
SCA:
Landau
NA:

Maleta de mão, usada para levar lanche sobretudo por escolares e operários.
Merendeira
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Veículo de tração animal de quatro rodas, criado na cidade de Landau, na
Alemanha, que pode ser utilizado com bom ou mau tempo. Sua utilização começa
no fim do século XVIII, mas foi no XIX que se expandiu e generalizou. Tem uma
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UP:
TG:
SCA:

caixa com quatro lugares (dois bancos que se defrontam) e duas capotas de couro
rebatíveis que se podem baixar completamente ou reunir em cima, deixando o
espaço para as portas e janelas. Estas têm vidros de baixar de ambos os lados.
Landó
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Landó
USE:
SCA:

Landau
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Landuá
USE:
SCA:

Jereré
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Lanterna
NA:
TG:
TE:
SCA:

Luminária prismática ou cilíndrica, de estrutura geralmente de metal, e cuja fonte
de luz (chama ou lâmpada elétrica) fica protegida por paredes guarnecidas de
vidro ou outro material transparente.
Objetos e equipamentos de iluminação
Lampião
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Lanterna de antepara
NA:
Aparelho de iluminação usado nas estruturas verticais que forman as paredes dos
compartimentos a bordo de uma embarcação.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Lanterna de coche
NA:
Aparelho de iluminação geralmente em cobre, latão e/ou ferro, usada nas laterais
das carruagens.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Lanterna de embarcação
NA:
Aparelho de iluminação que, além de outros usos, também se emprega dentro da
bitácula, por baixo da rosa dos ventos, para se ver a rota. O número de lanternas,
sua posição no barco e a sua cor (vermelha, verde e branca) indicam o tipo de
embarcação, a tonelagem e a atividade específica.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Lanterna de pilhas
NA:
Aparelho para iluminar, portátil, que consiste de pilhas ou bateria, e uma pequena
lâmpada elétrica, encerradas, em geral, num cilindro de metal ou plástico, embora
suas formas e dimensões possam variar muito.
TG:
Objetos e equipamentos de iluminação
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Lanterna de sinalização
NA:
Lanterna destinada à transmissão de sinais luminosos pré-estabelecidos por meio
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TG:
TA:
SCA:

de vidros coloridos ou por código Morse.
Equipamento de comunicação visual
Holofote de sinais
0703 Equipamento de Comunicação Visual

Lanterna processional
NA:
Castiçal alto encaixado em uma haste, sem pé ou base, que os acólitos levam nas
procissões, dos lados da cruz processional.
UP:
Castiçal processional
Cirial
Tocheira de círio
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Cruz paroquial
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Lanterneta
NA:
Projétil antipessoal de artilharia consistindo de um cilindro de folhas de metal
cheio de balins esféricos ou, raramente, de sucata miúda, que se desfazia no
momento do disparo, espalhando o seu conteúdo.
TG:
Projétil
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Lapidador
NA:
Na ourivesaria, aparelho próprio para facetar e polir pedras preciosas e
semipreciosas.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Lápide funerária
NA:
Peça plana e longa, geralmente de pedra ou metal, de caráter funerário que
contém ou assinala uma sepultura. Costuma ser colocada em um recinto ou
edifício, seja na horizontal, geralmente no nível do solo, seja na vertical contra a
parede.
UP:
Laje tumular
Lápide sepulcral
Lápide tumular
Pedra tumular
TG:
Mobiliário de culto
TA:
Escultura
Túmulo
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Lápide sepulcral
USE: Lápide funerária
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Lápide tumular
USE: Lápide funerária
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Lápis
NA:

Instrumento para escrever, desenhar ou riscar, que consiste geralmente em um
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TG:
TE:
TA:
SCA:
Lapiseira
NA:
TG:
SCA:
Laptop
NA:

UP:
TG:
SCA:
Lareira
NA:
NI:
TG:
TE:

TA:
SCA:
Lata
NA:
TG:
SCA:

estilete de grafita revestido de um invólucro de madeira.
Equipamento de comunicação escrita
Apontador de lápis
Lapiseira
Borracha
0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Caixa cilíndrica munida de um dispositivo (rosca ou pequena mola) que faz correr a
grafita ('fino bastão'), facilitando sua utilização na escrita ou desenho.
Lápis
0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Computador pessoal portátil, de tamanho reduzido, que pode ser carregado com
facilidade e funciona ligado à rede elétrica ou a uma bateria recarregável que
possiblita várias horas de utilização. Provido de monitor de vídeo, geralmente de
cristal líquido, tem peso inferior a 6 kg e dimensões compatíveis para ser usado no
colo de um operador sentado.
Computador portátil
Computador pessoal
0707 Processadores de Dados e Acessórios
Aparelho que se comunica com a parte inferior de uma chaminé e no qual se
acende fogo para aquecer um ambiente.
Os componentes estruturais de uma lareira, como por exemplo elementos da
chaminé, ficam na categoria "Construção".
Aquecedor
Cão (lareira)
Esborralhadouro
Guarda-fogo
Kit de lareira
Abano
0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Embalagem de produtos diversos feita de folha de flandres.
Recipientes
15 RECIPIENTES

Lata de lixo
USE: Lixeira
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Latrina
USE:
SCA:

Vaso sanitário
0102 Equipamento Hidráulico

Lava-olho
NA:
Pequeno recipiente usado para fazer a assepsia dos olhos.
UP:
Cálice de lavar os olhos
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TG:
SCA:

Objetos de toalete
0305 Objetos de Toalete

Lavabo de igreja
NA:
Pequena pia situada perto de um altar e cujo uso se destina às abluções do
oficiante e à purificação dos vasos sagrados durante a missa católica. A peça conta
com uma saída no solo para escorrer a água e, às vezes, se encontra acompanhada
por uma pequena estante.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Lavabo de sacristia
NA:
Pequena pia, colocada na sacristia, para as abluções do oficiante antes e depois da
missa. Por vezes, a pia se encontra coroada por um depósito ou reserva de água
dotada de uma torneira.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Lavanda
NA:
TG:
SCA:

Pequena vasilha semi-esférica, de louça, metal, vidro etc., usada à mesa para se
lavar as ponta dos dedos durante ou após as refeições.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Lavatório
NA:
Mesa de toalete usada antes do sistema de água encanada, para atender às
necessidades da toalete e da higiene pessoais. Geralmente consiste de pequena
mesa com gavetas ou com suportes presos a montantes, desenhada
especialmente para certos apetrechos. No século XIX, faziam parte da mobília de
quarto, com espelho e tampo de mármore, onde eram dispostas as peças dos
"serviços de lavatório": jarro (gomil) e bacia, saboneteira etc. Alguns lavatórios
mais sofisticados possuem espelho, o recipiente basculante onde se armazena a
água, a pia, o balde para conter as águas servidas e, muitas vezes, na parte mais
baixa, pequeno armário onde se guardava o urinol.
UP:
Mesa-lavabo
TG:
Mesa de toalete
TE:
Objetos de toalete
SCA: 0202 Mobiliário
Lazer e esporte
USE: Equipamentos de lazer e esporte
SCA: 08 EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Lé

NA:
TG:
SCA:

Atabaque de tamanho pequeno que produz o som mais agudo do trio de
atabaques tocados no candomblé ou na umbanda. (Folclore)
Atabaque
0604 Objetos Associados à Música

Legumeira
NA:
Recipiente de louça ou metal que faz parte de um serviço de jantar ou de uma
baixela, originariamente designado, em Portugal, "travessa com tampa". Usado
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UP:
TG:
TE:
SCA:
Leiteira
NA:
TG:
SCA:
Leito
USE:
SCA:

para servir legumes ou outras iguarias, pode ter a forma de uma sopeira menor e
menos funda, ou a de travessa com bordas elevadas. Quando de metal, a pega da
tampa pode ser removível.
Travessa com tampa
Travessa
Pega de legumeira
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Panela para ferver e, eventualmente, servir o leite. Geralmente de alumínio ou
ágata, é redonda e alta, com cabo e tampa.
Panela
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Cama
0202 Mobiliário

Leito de dia
USE: Cama de dia
SCA: 0202 Mobiliário
Leito de imagem
USE: Camilha
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Leitora de CD-ROM
NA:
Dispositivo eletrônico, geralmente periférico de um computador, utilizado para
recuperar e visualizar informações armazenadas em disco compacto.
TG:
Periférico (computador)
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Leitoril
USE:
SCA:

Estante de pé
0202 Mobiliário

Leme de embarcação
NA:
Peça plana, localizada na parte submersa da popa de uma embarcação, que gira
em um eixo e determina a direção em que aponta a proa.
UP:
Leme náutico
Timão
TG:
Veículos marítimos e acessórios
TE:
Eixo do leme
Governador do leme
Roda do leme
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Leme náutico
USE: Leme de embarcação
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Lenço
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NA:
NI:
UP:
TG:
SCA:

Peça confeccionada em tecido, de forma quadrada, usada como objeto de higiene
pessoal, sobretudo para assoar o nariz, substituído hoje pelos de papel. Carrega-se
na bolsa (feminino) ou no bolso das calças e paletós (masculino).
Usar apenas quando próprio para se assoar o nariz.
Lenço de bolso
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Lenço (vestuário)
NA:
Acessório de vestuário confeccionado em tecido, geralmente de forma quadrada,
usado para ornar ou resguardar cabeça, pescoço ou ombros.
TG:
Vestuário
TE:
Echarpe
Lenço de cabeça
Lenço de marinheiro
Prendedor de lenço
SCA: 0306 Vestuário
Lenço de bolso
USE: Lenço
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Lenço de cabeça
NA:
Lenço usado sobre a cabeça, cobrindo os cabelos e às vezes o rosto. Pode ser
preso com um cordão abaixo do queixo.
TG:
Lenço (vestuário)
SCA: 0306 Vestuário
Lenço de marinheiro
NA:
Parte da farda de marinheiro.
NI:
Usar apenas quando inexistir a farda.
TG:
Lenço (vestuário)
TA:
Farda de marinheiro
SCA: 0306 Vestuário
Lençol
NA:
TG:
SCA:
Lente
NA:

TG:
TE:
SCA:

Cada uma das duas peças de tecido, geralmente leve, que se põem na cama para
forrar o colchão e cobrir o corpo.
Roupa de cama
0201 Acessórios de Interiores
Peça de material transparente como vidro ou plástico, que tem duas superfícies
regulares opostas, ambas curvas ou uma curva e a outra plana, usada só ou
combinada em um instumento ótico (óculos, câmeras, telescópios etc.) para fazer
as coisas parecerem mais nítidas, menores ou maiores.
Equipamento associado à física
Esferômetro
Estojo de lentes
Lupa
0503 Equipamento Associado à Física
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Lente de contato
NA:
Pequeno disco de matéria plástica especial, transparente ou colorida, com ou sem
grau, que reproduz o formato da córnea e é colocado diretamente sobre ela para
corrigir deficiências visuais ou para fins estéticos.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Leque
NA:

UP:
TG:
SCA:

Utensílio que consiste em um abano feito de material leve (papel, seda, plumas,
marfim etc.) que é agitado manualmente para produzir corrente de ar; tem, em
geral, a forma semicircular, podendo ser fixo (ventarola) ou montado sobre
lâminas móveis num conjunto retrátil. Costuma ser utilizado por mulheres.
Ventarola
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Letra de câmbio
NA:
Título de renda fixa oferecido por sociedades de crédito, investimento e
financiamento (conhecidas como financeiras) onde o emitente é o devedor, o
beneficiário é a pessoa física ou jurídica que investe seu dinheiro, e o aceitante é a
financeira.
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Letra do Tesouro
NA:
Título emitido pelo governo, com rendimento de juros, para captação de dinheiro
do mercado.
NI:
Quando se tratar de letras dos Tesouros dos estados ou dos municípios,
acrescentar ao termo, separado por dois pontos e espaço, o nome do estado ou do
município (ex.: Letra do Tesouro: Estado de Santa Catarina; Letra do Tesouro:
Município de Campinas, SP).
TG:
Documentos públicos de captação de recursos
TE:
Letra do Tesouro Nacional
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Letra do Tesouro Nacional
NA:
Título público federal com rentabilidade definida (taxa fixa) no momento da
compra. O pagamento do principal (valor total investido) e dos juros é realizado
em uma única parcela, na data de vencimento do título.
UP:
LTN
TG:
Letra do Tesouro
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Letra financeira do Tesouro
NA:
Título público emitido pelos governos federal, estadual ou municipal, para captar
recursos.
NI:
Quando se tratar de letras financeiras dos Tesouros dos estados ou dos
municípios, acrescentar ao termo, separado por dois pontos e espaço, o nome do
estado ou do município (ex.: Letra financeira do Tesouro: Estado de Santa
Catarina; Letra financeira do Tesouro: Município de Campinas, SP).
TG:
Documentos públicos de captação de recursos
TE:
Letra financeira do Tesouro Nacional
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SCA:

1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos

Letra financeira do Tesouro Nacional
NA:
Título público federal pós-fixado, cuja rentabilidade segue a variação da taxa SELIC,
que é a taxa de juros básica da economia, no Brasil.
UP:
LFT
TG:
Letra financeira do Tesouro
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Letra hipotecária
USE: Cédula hipotecária
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Letra imobiliária
NA:
Título de renda fixa geralmente emitido pelos bancos como forma de captação de
recursos para o financiamento imobiliário.
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Letreiro
NA:

SCA:

Placa que se expõe com informação para conhecimento público, feita de folha de
material resistente (metal, madeira etc.), mais ou menos espessa. Serve aos mais
diversos tipos de informação: avisos, sinalização de estradas e ruas, especificações
de guichês, nomes de estabelecimentos, de profissionais autônomos, propaganda
etc.
Usar apenas quando de grandes dimensões.
Placa de sinalização
Equipamento de comunicação visual
Placa de rua
Placa de trânsito
Plaqueta (letreiro)
0703 Equipamento de Comunicação Visual

USE:
SCA:

Letra financeira do Tesouro Nacional
1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos

NI:
UP:
TG:
TE:

LFT

Libambo
NA:
TG:
TA:
SCA:
Libré
NA:
TG:
SCA:
Liçarol
USE:

Corrente com várias gargalheiras para a locomoção de escravos de um lugar para
outro, evitando sua fuga.
Instrumentos de punição
Gargalheira
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Uniforme de criado de casas nobres e senhoriais, provido de galões e botões
distintivos.
Uniforme
0306 Vestuário
Liço
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SCA:
Liço
NA:

UP:
TG:
SCA:
Licoreiro
NA:
TG:
TA:
SCA:
Liga
NA:
TG:
SCA:
Lima
NA:

TG:
TE:
SCA:

0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Cada um dos fios dispostos longitudinalmente e suspensos por dois liçaróis
(varetas horizontais que seguram os liços), através dos quais passa a urdidura do
tear. Podem ser barbantes ou feitos de arame; nos dois casos são dispostos de
maneira que possuam uma pequena abertura chamada de olho ou olhal por onde
passam os fios da urdidura.
Liçarol
Tear manual
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Armação ou caixa equipada e disposta de modo a acondicionar uma ou mais
garrafas e pequenos copos de licor.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Copo de licor
Garrafa de bebida
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Peça íntima do vestuário feminino que se constitui em tira de tecido elástico, em
forma de anel e decorada, que cinge a meia à perna a fim de mantê-la esticada.
Roupa íntima
0306 Vestuário
Ferramenta cuja lâmina metálica é lavrada de finas estrias dentadas, usada para,
por fricção, polir, desbastar ou serrar metal ou outro material duro, como
madeira. Para cada aplicação, a lima terá um tipo de rugosidade na superfície.
Além disso, podem ser chatas, redondas, triangulares, quadradas, meia-lua, com
vários comprimentos. Para desbastes contínuos, há limas rotativas para serem
usadas com ferramentas elétricas.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Grosa
Murça (lima)
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Limnímetro
USE: Limnômetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Limnógrafo
NA:
Limnômetro dotado de dispositivo registrador.
TG:
Limnômetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Limnômetro
NA:
Aparelho medidor da variação dos níveis de lagos e cursos de água, empregado em
limnometria.
UP:
Limnímetro
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
503

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
TE:
SCA:

Limnógrafo
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Limpa-cachimbo
NA:
Utensílio composto por um arame coberto de tecido, usado para limpar o interior
de cachimbos.
TG:
Cachimbo
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Limpa-penas (escrita)
NA:
Utensílio com cerdas voltadas para cima, usado para retirar o excesso de tinta ou
a tinta ressecada de penas de escrita.
TG:
Pena de escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Limpa-pés
NA:
Utensílio no formato de uma grelha de ferro na qual se raspam as solas dos
sapatos para limpá-las.
NI:
Usar apenas quando de ferro ou outro metal resistente.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
TE:
Capacho
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Limpador de mesa
USE: Escova de mesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Limpador de óculos
NA:
Tecido, geralmente macio (flanela, algodão etc.), que serve para limpar os óculos
sem arranhá-lo.
TG:
Óculos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Lingerie
USE:
SCA:

Roupa íntima
0306 Vestuário

Lingote de ouro/prata
USE: Barra de ouro/prata
SCA: 11 OBJETOS PECUNIÁRIOS
Lingoteira (ourivesaria)
NA:
Na ourivesaria, peça de ferro para fundição de ouro ou prata, com um punho e
com vários canais paralelos de diversas larguras, quase sempre da mesma altura e
comprimento, para onde se faz o vazamento do metal quando está
fundido/derretido. É uma base que serve para formar os lingotes de ouro ou prata
para depois serem trabalhados em chapa ou em fio, através do laminador.
UP:
Rilheira
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Linha de pedreiro
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NA:
UP:
TG:
SCA:
Linóleo
NA:
TG:
SCA:
Linotipo
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Meada de fio que os pedreiros usam esticada entre dois pregos para marcar o
alinhamento ou nivelamento de algo, servindo de guia no assentamento de tijolos
e blocos, para se tirar mestras etc.
Cordel
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Tipo de tecido impermeável, feito de juta e untado com óleo de linhaça e cortiça
em pó, em geral usado para revestir pisos ou cobertura.
Piso
0101 Elementos de Construção
Aparelho de composição mecânica, patenteada em 1890. Provido de teclas,
carcteriza-se pela composição e fundição em chumbo de caracteres (tipos)
formando linhas tipográficas inteiras.
Compositora
Equipamentos de composição e impressão
Componedor
0705 Equipamentos de Composição e Impressão

Liquidificador
NA:
Aparelho elétrico composto de um recipiente com uma hélice de pás cortantes no
fundo, que se aciona para misturar ou triturar determinados alimentos como
frutas, legumes etc., adicionados ou não a líquidos e bebidas.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Liquidômetro
NA:
Aparelho que indica a quantidade de combustível em uma aeronave.
TG:
Veículos aéreos e acessórios
SCA: 1202 Veículos Aéreos e Acessórios
Listel
NA:

UP:
TG:
SCA:
Liteira
NA:

Pequena bandeirola ou flâmula bifurcada nas extremidades, que se localiza por
tradição na base do brasão. Possui geralmente a cor branca e contém dizeres
chamados de grito de guerra ou grito de armas - uma palavra ou frase curta
(interjeição) de incentivo ao combate ou à ação. Serve também para mostrar o
nome ou o sobrenome da pessoa a qual ele pertencia, ou o nome da cidade,
região ou instituição a que se refere o brasão.
Fita (brasão)
Brasão
1001 Insígnias
Tipo de transporte sem rodas, que permitia deslocamentos cômodos e rápidos,
quer nas ruas estreitas das cidades, quer em longas distâncias. Era composto de
caixa de dois lugares, aberta segundo modelo italiano ou fechada para os climas
frios, suportada por duas varas laterais carregadas por duas pessoas (liteireiros) ou
por dois animais, um à frente e outro atrás. A intensa utilização das liteiras e o luxo
que alcançaram obrigaram os reis a regulamentar sua utilização, fazendo
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TG:
TE:
SCA:

depender o seu uso da obtenção de uma licença ou do exercício de uma atividade
profissional que exigisse médicos ou juízes.
Veículos terrestres e acessórios
Cadeirinha
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Livro-objeto
USE: Livro de artista
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Livro de artista
NA:
Objeto artístico que costuma ser produzido em pequena escala, quando não é
exemplar único.(Conceito em construção).
UP:
Livro-objeto
TG:
Construção escultórica
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Lixa de unha
NA:
Tira de metal ou de papelão recoberto por uma massa impregnada de material
abrasivo (pó de vidro, areia etc.), usada para lixar ou modelar as unhas.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Lixadeira
NA:
UP:
TG:
SCA:
Lixadora
USE:
SCA:
Lixeira
NA:
UP:
TG:
SCA:

Máquina elétrica ou pneumática de alta rotação para lixar e polir madeira, metais,
superfícies etc. e dar-lhes acabamento.
Esmerilador
Lixadora
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Lixadeira
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Recipiente de madeira, couro, plástico ou metal, de forma e tamanho variados,
com ou sem tampa, onde se coloca lixo, nos quartos, escritórios, cozinhas,
banheiros, áreas de serviço etc.
Lata de lixo
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção

Locomotiva
NA:
Veículo automotor que corre sobre trilhos, utiliza formas diversas de energia para
produzir movimento e serve para rebocar vagões de passageiros ou de carga nas
estradas de ferro.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
TE:
Vagão
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Lombilho
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NA:
UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Apeiro pertencente aos arreios que é usado como sela, particularmente para
domar animais.
Basto
Arreio
Serigote
Sela
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Long-play
NA:
Disco fonográfico, de longa duração, gravado em microssulcos e tocado à
velocidade de 33 1/3 rotações por minuto. O Long-play surgiu em 1948, feito de
vinil flexível, mais resistente que os antigos discos para gramofone.
UP:
Elepê
LP
TG:
Disco
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Lornhão
NA:
TG:
SCA:
Loro
NA:
TG:
SCA:

Óculos usado sobre o nariz, que se prende a um cabo lateral e se compõe de duas
lentes adaptadas a uma armação sem hastes.
Óculos
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Correia dupla que sustenta o estribo em que o cavaleiro firma o pé, e que é presa
na sela.
Estribo
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Louceiro
USE:
SCA:

Guarda-louça
0202 Mobiliário

Lousa
USE:
SCA:

Quadro-negro
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

LP

LTN

USE:
SCA:

Long-play
0604 Objetos Associados à Música

USE:
SCA:

Letra do Tesouro Nacional
1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos

Ludo
NA:
TG:
TA:
SCA:

Jogo de tabuleiro em que se usam dados, com dois a quatro participantes
empenhados em cumprir com suas peças um percurso completo em que os
participantes se deslocam segundo o número de casas indicado pelos dados.
Equipamento lúdico
Jogo de aliado
0804 Equipamento Lúdico
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Luminária de chão
UP:
Luminária de pé
Luminária de piso
TG:
Luminária elétrica
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Luminária de mesa
NA:
Luminária própria para ficar sobre as mesas, que podem ser de vários tipos: de
cabeceira, de escritório etc.
NI:
Acrescentar, se desejável, se se trata de luminária de mesa de cabeceira, de mesa
de escritório etc.
TG:
Luminária elétrica
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Luminária de parede
TG:
Luminária elétrica
TE:
Aplique (luz)
Spot
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Luminária de pé
USE: Luminária de chão
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Luminária de piso
USE: Luminária de chão
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Luminária de teto
TG:
Luminária elétrica
TE:
Plafonnier
Spot
TA:
Lustre
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Luminária elétrica
NA:
Iluminador cuja fonte de energia é a elétrica e que, de modo geral, se encontra
conectado ao sistema elétrico, que se presta a distribuir a luz emitida por uma ou
mais lâmpadas e que contém todos os acessórios necessários para fixá-lo, protegêlo e conectá-lo ao circuito de alimentação.
TG:
Objetos e equipamentos de iluminação
TE:
Abajur
Lâmpada
Luminária de chão
Luminária de mesa
Luminária de parede
Luminária de teto
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Luneta
NA:

Telescópio astronômico que consiste de um tubo especial com uma lente convexa
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UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

numa das aberturas (objetiva) e uma lente de aumento (ocular) situada no outro
lado do tubo, onde o observador coloca o olho. A lente da objetiva coleta a luz do
objeto celeste, formando uma imagem, que é aumentada pela ocular.
Telescópio refrator
Telescópio
Luneta astronômica
Luneta de aproximação
Luneta de mira
0501 Equipamento Associado à Astronomia

Luneta (custódia)
USE: Lúnula
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Luneta astronômica
NA:
Luneta especialmente destinada às observações celestes.
TG:
Luneta
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Luneta de aproximação
NA:
Instrumento ótico que permite ver com nitidez objetos situados a grande
distância, composto de dois sistemas de lentes, uma objetiva e uma ocular,
colocadas nas extremidades de um tubo rígido com uma ou várias tiragens.
UP:
Óculo
Óculo de alcance
TG:
Luneta
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Luneta de mira
NA:
Luneta para observação de objetos longínquos, usada acoplada a uma arma de
fogo portátil ou a um canhão para auxiliar na pontaria da arma.
TG:
Armas e acessórios
TA:
Luneta
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Lúnula
NA:
UP:
TG:
SCA:

Apoio de ouro ou de prata dourada, em forma de luneta ou meia lua, inserido na
parte central da custódia, para exposição da hóstia.
Luneta (custódia)
Custódia
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Lupa
NA:
TG:
SCA:

Lente de aumento, em geral biconvexa, usada para ampliar a imagem de objetos.
Lente
0503 Equipamento Associado à Física

Lustre
NA:
TG:

Luminária de metal, vidro, madeira etc., não necessariamente conectada ao
sistema elétrico, presa ao teto e que consta, em princípio, de coluna central e
muitas luzes distribuídas em braços.
Objetos e equipamentos de iluminação
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TA:
SCA:
Luva
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Luminária de teto
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Acessório de vestuário feito de diversos materiais como pelica, couro, cetim, lã,
seda, veludo, camurça, borracha etc., forrada ou não (a de segurança é geralmente
forrada com inox), cuja forma reproduz os contornos dos dedos e da mão,
parcialmente ou em todo o comprimento. Usada em pares como adorno,
proteção, higiene, segurança de trabalho, esportes etc., cobre a mão, o punho e,
às vezes, parte do antebraço.
Vestuário
Luva de dirigir
Luva de trabalho
Mitene
Alargador de luva
0306 Vestuário

Luva (jardinagem)
NA:
Luva própria para o trabalho manual com plantas e flores, geralmente
confeccionada com um tecido encorpado.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Luva de banho
NA:
Luva, geralmente de tecido atoalhado ou de cerdas naturais, usada para lavar e
esfregar o corpo.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Luva de crina
NA:
Utensílio de limpeza, feito de crinas de cavalos ou de palha, que serve para dar
brilho ao seu pelo.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Luva de dirigir
NA:
Luva, geralmente de couro, usada para conduzir veículos e caracterizada por
deixar os dedos descobertos.
UP:
Luva sem dedo
TG:
Luva
SCA: 0306 Vestuário
Luva de trabalho
NA:
Luva de material resistente, forrada ou não, para proteger as mãos dos
trabalhadores de certas atividades profissionais.
TG:
Luva
SCA: 0306 Vestuário
Luva pontifical
NA:
Luva ricamente ornamentada usada pelo papa, cardeais, bispos e abades durante
uma parte das missas pontificais, geralmente de seda e de cor conforme o tempo
litúrgico correspondente, salvo o preto. Seus punhos podem ainda conter botões
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TG:
SCA:

ou bolas de seda.
Vestuário litúrgico e ritual
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Luva sem dedo
USE: Luva de dirigir
SCA: 0306 Vestuário
Luxímetro
NA:
Aparelho que tem a função de mensurar o iluminamento de uma superfície.
TG:
Objetos associados à fotografia
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Maca
NA:
UP:
TG:
SCA:
Maça
NA:
TG:
SCA:
Macacão
NA:

TG:
SCA:
Macana
USE:
SCA:

Cama provida de rodízios para transporte de enfermos, especialmente dentro dos
hospitais.
Padiola
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Arma de choque contundente constituída de uma haste de madeira com uma
proeminência em forma de bola, ou de taco de golfe, na extremidade basal.
Borduna
1301 Armas e Acessórios
Peça de vestuário inteiriça e folgada, destinada a cobrir tronco e membros,
geralmente feita de tecido resistente, que se fecha com zíper, botões ou velcro na
parte frontal do torso. Os macacões são usados sobretudo por trabalhadores
braçais e muitos modelos possuem bolsos para guardar ferramentas. Podem ser
vestidos sobre outras roupas para protegê-las de sujeira.
Vestuário
0306 Vestuário
Borduna
1301 Armas e Acessórios

Maçaneta
NA:
Puxador, feito de materiais diversos (metal, madeira, vidro, acrílico etc.), de
formato especialmente esférico, mas também cônico ou piramidal, por onde se
pega para fazer funcionar o trinco que abre portas e janelas.
TG:
Ferragem de esquadria
TE:
Espelho de maçaneta
SCA: 0101 Elementos de Construção
Maçarico
NA:
TG:

Aparelho dotado de um canal cilíndrico, através do qual se sopra a chama para
fazê-la incidir sobre a peça de metal que se quer derreter/fundir ou soldar. Muito
usado no corte de chapas ou barras metálicas. Pode ser a gás ou a querosene.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
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TE:
SCA:

Maçarico a gás
Maçarico a querosene
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Maçarico a gás
NA:
Maçarico que funciona por meio de um gás combustível e do gás oxigênio.
Geralmente é formado por um cilindro de gás combustível, um cilindro de
oxigênio, dois reguladores de gás, duas mangueiras, o punho com o misturador de
gases e o bico.
TG:
Maçarico
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Maçarico a querosene
NE:
Maçarico que funciona por meio da queima do querosene. O querosene fica
armazenado dentro do recipiente do maçarico, subindo por meio da pressão do ar
por um tubo para o queimador, depois é vaporizado na veia (pequena passagem)
pelo calor da câmara de combustão.
TG:
Maçarico
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Macete de madeira
USE: Maço
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Machada
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Machado largo usado também como arma, manejável com uma só mão.
Machado
Machadinha
Machadinha de abordagem
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Machadinha
NA:
Pequena machada útil para diversos fins
TG:
Machada
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Machadinha de abordagem
NA:
Arma branca de choque que vem a ser um pequeno machado usado pelos
artilheiros dos navios à vela para o serviço das peças, cortar cabos e ganchos de
abordagem, e no combate corpo a corpo.
TG:
Arma branca
TA:
Machada
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Machado
NA:
TG:
TE:
SCA:

Instrumento constituído de uma cunha de ferro cortante em um dos lados e com
um buraco no outro, no qual se encaixa um cabo de madeira, usado especialmente
para fender ou rachar madeira, derrubar árvore etc.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Machada
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
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Machado de porta-machado
NA:
Insígnia de função de porta-machado (soldado que marcha à frente dos
regimentos), na forma de um machado.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Machado de sapador
NA:
Machado grande e pesado usado por soldados escolhidos ou por tropas de
engenheiros, para executar trabalhos de sapa, destruir fortificações ou para o
combate corpo a corpo. Posteriormente, no Brasil, transformou-se em insígnia,
perdendo sua função utilitária.
TG:
Arma branca
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Machucador
USE: Socador de temperos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Maço
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Ferramenta de madeira usada por carpinteiros, marceneiros etc., na forma de um
paralelepípedo, munida de cabo, como martelo, para bater em escopro, goiva,
formão ou ferramenta similar para trabalhos de entalhe em madeira.
Macete de madeira
Martelo de madeira
Equipamento de atividades de transformação
Martelo
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Maço de cigarros
NA:
Recipiente de papel resistente, protegido por papel mais fino e transparente, que
serve para acondicionar certa quantidade de cigarros em um só volume.
TG:
Porta-cigarros
TE:
Porta-maço de cigarros
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Madeira de construção
NA:
Madeira usada na construção de edifícios, como tábuas, ripas e sarrafos.
TG:
Material de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Magnetômetro
NA:
Instrumento para medir a intensidade do campo magnético (declinação e
inclinação magnéticas).
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Mah jongg
NA:
Jogo de mesa de origem chinesa, composto de 144 peças chamadas de 'pedras'.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Maiô
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NA:
TG:
TE:
SCA:
Mala
NA:
TG:
TE:

SCA:

Roupa de banho de uso feminino, feita de malha de lã, de látex etc., aderente ao
corpo, com ou sem alças e em peça única. Usada por banhistas.
Vestuário
Biquíni
0306 Vestuário
Espécie de caixa de diversos tamanhos e tipos de materiais como metal, madeira,
couro, lona, fibra etc., geralmente provida de alça e algum tipo de fecho, usada
especialmente para transportar roupa e respectivos complementos em viagem.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
Etiqueta de mala
Mala de mão
Mala de navio
Maleta
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Mala de mão
NA:
Mala pequena, geralmente de até 60 cm de comprimento.
TG:
Mala
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Mala de navio
NA:
Mala grande usada por passageiros em viagens de navio.
TG:
Mala
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Mala postal
NA:
Mala, malote, saco postal ou outro objeto utilizado pela administração postal para
transporte dos objetos postais.
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
TA:
Malote
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Malabarista
USE: Trapezista
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Malagueta
NA:
Haste ou pino cilíndrico, de madeira ou metal, usado em determinados pontos dos
antigos veleiros para amarração de cabos e adriças. A tradição diz que a malagueta
era usada como um porrete improvisado em brigas entre os embarcados.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Malaponcha
NA:
Bolsa presa à sela para guarda de mantas etc.
TG:
Bolsa
TA:
Sela
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Maleta
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NA:
TG:
TE:
SCA:

Mala pequena.
Mala
Frasqueira
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Maleta de câmera fotográfica
NE:
Caixa de metal ou couro em que se conserva, resguarda e transporta a câmera
fotográfica e, às vezes, seus acessórios.
TG:
Câmera fotográfica
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Maleta de médico
NA:
Pequena mala de mão usada pelos médicos em suas visitas a pacientes, na qual
coloca seus instrumentos básicos de trabalho como aparelho de pressão,
estetoscópio, receituário etc.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Malhete de juiz
USE: Martelo de juiz
SCA: 1001 Insígnias
Malhete maçônico
NA:
Pequeno malho ou maço usado pelos altos dignitários das lojas maçônicas para
chamar a atenção dos demais irmãos presentes.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Malho
NA:
TG:
TA:
SCA:
Malote
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Grande martelo, de cabeça pesada, sem unha nem orelha, em geral cilíndrico,
próprio para bater o ferro e que, para mais fácil manejo, se pega com ambas as
mãos.
Equipamento de atividades de transformação
Martelo
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Maleta ou saco de lona ou couro, geralmente fechados com cadeado, para
transporte de entregas rápidas de correspondência ou encomendas.
Saco de corrrespondência
Equipamento de comunicação escrita
Mala postal
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Mamadeira
NA:
Recipiente de vidro ou de plástico provido de chupeta ou bico de borracha, que se
usa para amamentar artificialmente as crianças.
TG:
Garrafa de beber
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Mancebo
USE:

Cabide de chão
515

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
SCA:
Maneia
NA:
TG:
TA:
SCA:

0202 Mobiliário
Ferramenta formada por duas peças com argolas e presilhas, parecidas com um
par de algemas, usadas para segurar o animal pelas patas dianteiras.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
Peia
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Manequim de prova
NA:
Figura que representa o torso humano, de variados tamanhos, própria para a
confecção e prova de roupas.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Manequim de roupa
NA:
Figura tridimensional que representa homens, mulheres ou crianças, feita de
diferentes materiais e utilizada para a exposição de roupas em estabelecimentos
comerciais.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Manga
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Utensílio tubular de cristal ou vidro para proteger e isolar, especialmente nos
castiçais e nos braços de candelabros e lustres, a chama das velas. Protege
também alguns tipos de iluminadores alimentados por óleo ou gás inflamável.
Redoma
Objetos e equipamentos de iluminação
Donzela
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Manga de cruz processional
NA:
Coberta de tecido bordado, que serve para revestir o fuste das cruzes
processionais abaixo do travessão horizontal das mesmas.
TG:
Cruz processional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Mangueira
NA:
Tubo flexível feito de borracha, lona, plástico etc., próprio para conduzir água para
a irrigação de jardins e plantas, para serviços de lavagem de pisos etc.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TE:
Enrolador de mangueira
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Manilha
NA:
UP:
TG:
SCA:

Tubo de grande diâmetro, feito de barro, cerâmica, concreto ou aço, que se
emenda com outros iguais para compor as canalizações subterrâneas de águas,
esgoto ou eletrodutos.
Alcatruz
Equipamento hidráulico
0102 Equipamento Hidráulico
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Manípulo
NA:
Insígnia litúrgica maior do culto católico. Do mesmo tipo que a estola litúrgica, só
que mais curta, em forma de faixa de tecido, dobrada em duas metades que se
unem por um cordão, e portada sobre o braço esquerdo, apenas durante a missa,
por todos os clérigos e, às vezes, por certos monges ou coroinhas. Por meio de um
fixador se prende ao antebraço esquerdo sobre a manga da alva. A peça é
decorada no centro e, frequentemente em seus extremos, com motivos de cruzes.
É de tecido, normalmente em seda, em panos de ouro ou de prata e terminada
por franjas.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Insígnias
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Manômetro
NA:
Instrumento para medir a pressão de fluidos (líquidos e gases). No setor industrial
existem diversos tipos e sua aplicação também é muito variada.
TG:
Equipamento associado à química
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Manopla
NA:
UP:
TG:
SCA:
Manta
NA:
TG:
SCA:

Luva de ferro que fazia parte das antigas couraças das armaduras.
Guante
Mão-de-ferro
Armadura
1302 Equipamento de Defesa
Peça, normalmente de lã, que serve para cobrir e aquecer alguém, e que é mais
leve e mais fina que o cobertor.
Cobertor
0201 Acessórios de Interiores

Manta de bebê
NA:
Coberta leve, feita de tricô de linha ou lã, com que se envolvem os bebês.
TG:
Roupa de bebê
SCA: 0306 Vestuário
Manta de sela
TG:
Sela
TE:
Badana
Baixeiro
Carona
Pelego
Teliz
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Manteigueira
NA:
Recipiente em que se serve a manteiga à mesa, de formato retangular ou redondo,
geralmente com tampa e de metal, vidro, louça, plástico etc.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Mantel crismal
NA:
No culto católico, peça de tecido encerado que se coloca sobre o altar no final da
cerimônia de consagração, para evitar que os Santos Óleos utilizados durante a
cerimônia manchem os mantéis de altar.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Mantel de altar
NA:
Tecido litúrgico, bento, com o qual se recobre a superfície de uma mesa de altar
durante a missa. Segundo as prescrições litúrgicas, costumam ser três mantéis
brancos, de linho ou de fibra de cânhamo. O que se situa por cima deve ser
suficientemente grande para cobrir as laterais do altar, chegando quase até o
chão.
UP:
Toalha de altar
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
TA:
Altar
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Mantel de comunhão
NA:
Pano branco e retangular, de linho, fibra de cânhamo e, eventualmente, de
algodão, que se coloca diante dos que recebem a comunhão. Sobre a borda
superior pode levar uma renda ou bordado.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Mantel de credência
NA:
Mantel branco de tamanho variável, de linho ou de fibra de cânhamo, que se situa
sobre uma credência. Nas bordas pode receber decoração de renda ou de
bordados.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Mantéu
NA:
TG:
SCA:
Mantilha
NA:
TG:
SCA:
Manto
NA:
TG:
SCA:

Capa larga que os eclesiásticos usam sobre a batina.
Hábito religioso
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Espécie de xale que faz parte do traje nacional das espanholas, larga e comprida,
de seda ou renda, geralmente preta ou branca, que cobre a cabeça e cai sobre os
ombros.
Xale
0306 Vestuário
Capa de cauda e roda, usada por reis, nobres, pessoas religiosas ou santos.
Capa
0306 Vestuário

Manustérgio
NA:
Na liturgia católica, pequena toalha retangular de linho branco com pregas e
argola por onde pode ser pendurada. Serve para o celebrante limpar as mãos
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UP:
TG:
SCA:

durante a Celebração Eucarística.
Manutérgio
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual

Manutérgio
USE: Manustérgio
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Mão
NA:
TG:
SCA:

Representação escultórica, de pleno vulto ou em relevo, da extremidade do
antebraço, que compreende desde o punho até a ponta dos dedos.
Figura (escultura)
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Mão-de-ferro
USE: Manopla
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Mão de almofariz
USE: Pistilo
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Mão de pilão
NA:
Peça de madeira que acompanha o pilão e que possui a forma de uma semi-esfera
com um cabo.
TG:
Pilão
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Mãozinha
NA:
Utensílio de madeira, marfim etc., constituído de comprida haste com diminuta
mão em uma das extremidades, usado para coçar as costas.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Maqueta
USE:
SCA:
Maquete
NA:

UP:
TG:
TE:

Maquete
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Reprodução, em vulto ou em relevo, de tamanho reduzido mas fiel nas
proporções, de algum sistema ou objeto físico, em princípio conhecido como uma
construção, uma escultura, um cenário, uma área urbana etc., feito de gesso, cera,
argila, plástico, madeira, cartão etc. Destinada ao estudo ou à contemplação,
representa o aspecto exterior do objeto figurado e pretende reproduzir
literalmente o modelo. As maquetes servem sobretudo como ensaio prévio à
execução de um projeto de arquitetura, escultura, construção de móveis,
embarcações etc.
Maqueta
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
Maquete arquitetônica
Modelo de meios de transporte
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SCA:

0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Maquete arquitetônica
NA:
Maquete de um projeto de arquitetura, voltada ao ensaio prévio à sua execução.
As maquetes arquitetônicas desempenham um papel essencial na preparação do
desenho do edifício.
TG:
Maquete
TE:
Maquete de edifício
Maquete topográfica
TA:
Maquete de artes cênicas
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Maquete de artes cênicas
NA:
Reconstrução tridimensional, em tamanho reduzido mas fiel em suas proporções,
de edifícios, construções ou objetos pertencentes ao cenário.
TG:
Objetos associados às artes cênicas
TE:
Maquete de cenário
Maquete de circo
TA:
Maquete arquitetônica
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Maquete de cenário
NA:
Modelo, em escala, do cenário teatral, que contém uma reprodução exata da
decoração/cenografia de um determinado espetáculo. Habitualmente, elabora-se
como uma prévia à cenografia definitiva. Constrói-se a partir do esboço plano,
primeiro desenho cenográfico, e servirá de modelo para o trabalho definitivo do
carpinteiro ou decorador.
TG:
Maquete de artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Maquete de circo
NA:
Modelo plástico, em tamanho reduzido, de uma lona/cobertura de circo. Pode ser
feita de distintos materiais como argila, madeira etc.
TG:
Maquete de artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Maquete de edifício
NA:
Maquete de uma construção, de uso público ou privado como habitação,
geralmente executada segundo uma escala entre 1:500 e 1:200, quase sempre
para ser incorporada a uma maquete topográfica. Nela se costuma representar os
elementos mais significativos da fachada e da cobertura, assim como a
composição volumétrica do edifício.
TG:
Maquete arquitetônica
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Maquete topográfica
NA:
Representação em escala do entorno e dos elementos nele existentes que, em
geral, serve de base para inserir as maquetes de edifícios ou de outras edificações.
As maquetes topográficas podem ser de um jardim, um terreno, uma paisagem.
UP:
Modelo topográfico
TG:
Maquete arquitetônica
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Máquina cifrante
NA:
Máquina que permite cifrar ou decifrar uma mensagem usando a transposição de
uma letra ou número para outros, por vários mecanismos. De uso geralmente nas
telecomunicações, pode também ser usada em comunicações escritas (cartas).
TG:
Equipamento de telecomunicação
TA:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Máquina de aramar
NA:
Utensílio metálico constituído por um cabo que possui três ganchos (um pequeno
no meio e dois maiores), de corrente também munida de gancho na ponta e de
um tucho (peça cônica com braçadeira que não marca o arame), usado para
esticar arame farpado na construção de cercas.
TG:
Esticador de arame de cerca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Máquina de calcular
USE: Calculadora
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Máquina de calcular marés
USE: Previsor de marés
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Máquina de cartão de crédito/débito
NA:
Máquina com a qual se passa o cartão de crédito e/ou débito nos
estabelecimentos comerciais ou bancários, para efetuar uma transação monetária.
As mais modernas são eletrônicas, substituindo as manuais.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
TA:
Cartão de crédito
Cartão de débito
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Máquina de cortar cabelo
NA:
Equipamento elétrico composto de lâminas de variadas espessuras, usado para
aparar ou raspar o cabelo.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Máquina de costura
NA:
Aparelho usado para unir ou prender partes de tecidos ou outros materiais
flexíveis como, por exemplo, na confecção de peças de vestuário ou de calçado.
Basicamente, a máquina consiste num mecanismo que faz mover uma agulha na
ponta da qual está enfiada uma linha que é em cada movimento de passagem pelo
tecido enrolada noutra linha colocada numa bobina separada. O movimento pode
ser feito manualmente (manivela), por meio de um pedal ou por um motor
elétrico. Existem muitas variantes da versão básica, algumas especializadas para
certas funções, como por exemplo para cortar e chulear (chamadas também de
"máquinas de cortar") ou para pregar botões.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Agulha de máquina de costura
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SCA:

0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Máquina de datilografia
USE: Máquina de escrever
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Máquina de escrever
NA:
Equipamento mecânico, eletromecânico ou eletrônico, equipado com teclas que,
quando acionadas, movimentam tipos que imprimem letras, números e símbolos
no papel, facilitando e dando maior agilidade ao processo de escrita.
UP:
Máquina de datilografia
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Máquina de lavar louça
NA:
Equipamento elétrico em forma de uma caixa metálica, com uma tampa por onde
se colocam as louças e outros objetos a serem lavados. O aparelho é isolado
termicamente em seu interior e é abastecido pela rede de água. Um programa
instalado na máquina aciona os jatos d'água misturados a detergente contra as
louças, lavando-as.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Máquina de lavar roupa
NA:
Equipamento elétrico acoplado à rede d'água, composto de uma caixa metálica
com tampa, contendo em seu interior um cilindro rotativo onde se colocam as
roupas e os saponáceos. O equipamento regula a rotação, o fluxo de água e sabão,
a carga e a descarga da água, lavando a roupa.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Máquina de macarrão
USE: Máquina de massa
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Máquina de massa
NA:
Aparelho de abrir massa alimentícia que varia do mais básico, totalmente manual,
ao mais completo, que mistura a farinha aos ovos e corta a massa de diversas
maneiras.
UP:
Máquina de macarrão
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Máquina de plissar
NA:
Máquina apropriada para plissar, isto é, criar uma série de pregas em tecidos ou
peças de vestuário. Estas máquinas variam na forma e no mecanismo, podendo ir
das mais simples às mais sofisticadas, de uso caseiro ou industrial.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Máquina de prumar
USE: Máquina de sondar
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SCA:

0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Máquina de ralar mandioca
USE: Ralador de mandioca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Máquina de secar roupa
NA:
Equipamento elétrico próprio para secar roupas.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Máquina de somar
NA:
Tipo de calculadora utilizada outrora para cálculos em contabilidade. Elas exigiam
que o usuário puxasse uma alavanca para somar números em um grande teclado
numérico. Não era possível subtrair. Um modelo posterior, chamado
comptômetro, já não exigia que se puxasse uma alavanca, bastando pressionar as
teclas com a força dos dedos. Algumas máquinas de somar eram eletromecânicas,
movidas por energia elétrica; outras, de dez teclas, aceitavam a entrada de
números, como nas calculadoras modernas, e permitiam a subtração. Já a inclusão
das operações de multiplicar e dividir exigia máquinas mais complexas. As
máquinas de somar modernas são como calculadoras simples, todavia elas
frequentemente têm um sistema de entrada diferente.
TG:
Calculadora
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Máquina de sondar
NA:
Prumo mecânico para medição de grandes profundidades, onde o lançamento e o
recolhimento são feitos por intermédio de tambores ou guinchos, acoplados ou
não a um motor elétrico. A linha de barca dos prumos de mão foi substituída por
um cabo de aço e a chumbada por outra de peso maior.
UP:
Máquina de prumar
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Máquina fotográfica
USE: Câmera fotográfica
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Máquina impressora
USE: Prensa de impressão
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Máquina registradora
USE: Caixa registradora
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Máquina tipográfica
USE: Prensa tipográfica
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Maquineta
NA:
Armário envidraçado para colocação de uma ou mais imagens de devoção, ou um
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TG:
TA:
SCA:

grupo escultórico, designadamente um presépio ou um calvário. Também
conhecido como oratório ou santuário.
Mobiliário de culto
Armário-vitrine
Oratório
0901 Mobiliário de Culto

Maracá (origem indígena)
NA:
Chocalho de origem indígena feito de cabaça, metal, palha ou tiras de bambu
trançadas com sementes ou pequenas pedras no interior. O maracá é um
instrumento fundamental em rituais de cura, danças e cantos ameríndios.
TG:
Chocalho
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Maraca (origem latino-americana)
NA:
Chocalho latino-americano tocado aos pares. Formado por uma peça oca onde são
colocadas sementes ou pequenas pedras, e uma haste afixada na base do
instrumento por onde o executante o segura. As maracas são comumente
utilizadas em gêneros como a rumba, o samba e o baião.
TG:
Chocalho
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Marca-livro
USE: Marcador de livro
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Marcador de gado
USE: Ferrete
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Marcador de livro
NA:
Tira ou fita feita de materiais como couro, cartão etc., com ou sem ilustração,
usada nos livros para marcar a página desejada.
UP:
Marca-livro
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Marcador de mesa
NA:
Utensílio usado para assinalar o lugar na mesa de cada pessoa em almoços e
jantares de cerimônia. Geralmente ornados, permitem que se coloque pequeno
cartão com os respectivos nomes.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Marco
NA:

UP:
TG:
TE:

Monumento comemorativo monolítico, de caráter funerário, votivo, jurídico ou
sacerdotal, que se ergue sobre o solo, com inscrições em relevo e que,
geralmente, tem a forma retangular. Destina-se a comemorar, através da imagem
e/ou do texto, a recordação de determinados feitos ou persongens.
Estela
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
Marco comemorativo
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TA:
SCA:

Marco de fronteira
Marco funerário
Escultura
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos

Marco comemorativo
NA:
Marco usado para assinalar um acontecimento ou a associação deste com
determinado lugar.
TG:
Marco
TA:
Escultura civil
Obelisco
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Marco de demarcação
USE: Marco de fronteira
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Marco de fronteira
NA:
Marco de pedra oblonga que, com outras da mesma espécie, delimita os
limites/fronteiras de um território.
NI:
Usar quando destinado a demarcar terrenos.
UP:
Demarcador
Marco de demarcação
TG:
Marco
TA:
Equipamento de comunicação visual
Escultura civil
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Marco de sepultura
USE: Marco funerário
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Marco funerário
NA:
Marco, normalmente de pedra ou mármore, composto por uma losa vertical,
geralmente monolítica e de forma retangular, que assinala uma sepultura ou é
colocado sobre um cenotáfio.
UP:
Marco de sepultura
TG:
Marco
TA:
Objetos rituais e cerimoniais
Túmulo
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Marégrafo
NA:
Instrumento usado para medir e registrar os movimentos das marés. Inventado
por Antoine Marie-Remi-Chazallon, o marégrafo (tide-gauge) destina-se ao
registro de nível médio da água nas costas marinhas, a qualquer hora, com o
objetivo de estudar as suas variações. Monitora-se o nível do mar em muitos locais
ao longo das costas do oceano global, especialmente nas áreas densamente
povoadas.
UP:
Espia-maré
Indicador de maré
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TG:
TE:
TA:
SCA:

Marêmetro
Mareógrafo
Mareômetro
Equipamento associado à oceanografia
Marégrafo de fundo
Previsor de marés
0506 Equipamento Associado à Oceanografia

Marégrafo de fundo
NA:
Marégrafo usado nas profundezas oceânicas com o uso de sensores de pressão
instalados no fundo do mar e com os dados obtidos dos radares altimétricos
satelitais.
UP:
Marégrafo de pressão
TG:
Marégrafo
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Marégrafo de pressão
USE: Marégrafo de fundo
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Marêmetro
USE: Marégrafo
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Mareógrafo
USE: Marégrafo
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Mareômetro
USE: Marégrafo
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Marimba
NA:
UP:
TG:
SCA:

Instrumento de percussão cujo som é obtido pela batida de baquetas nas placas
de madeira. As placas são de tamanhos diferentes, dispostas uma ao lado da outra
e presas em dois sarrafos.
Marimbau
Xilofone
0604 Objetos Associados à Música

Marimbau
USE: Marimba
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Marinha (estampa)
NA:
Estampa que tem como tema principal o mar ou uma cena marítima.
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Marinha (pintura)
NA:
Pintura que tem como tema principal o mar ou uma cena marítima.
TG:
Pintura
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SCA:

0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Marionete
NA:
Boneco suspenso em haste de metal, de construção complexa e manipulação
difícil. Pode ter muitos fios que partem da cabeça do boneco para a "cruz" de
manipulação, onde ficam ao alcance das mãos do marionetista. Geralmente são
adicionados fios nas mãos e nas pernas para ampliar as possibilidades de
movimento e expressão do boneco. Ele sempre é manipulado de cima para baixo,
e caminha apoiado no piso do espaço de representação.
UP:
Boneco de fio
Boneco de haste
TG:
Boneco (teatro)
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Marmita
NA:
TG:
SCA:
Marote
NA:

TG:
SCA:

Recipiente com tampa, de alumínio, plástico etc., em que se transporta a própria
refeição para o local de trabalho. Seu interior pode ou não conter divisórias.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Boneco de vara simplificado que faz as figurações e danças nas peças de teatro de
bonecos. Não possui controles das mãos nem da cabeça. Apenas uma vara para
sustentar a cabeça e abaixo do pescoço é fixado um objeto que dá formato aos
seus ombros.
Boneco de vara
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas

Marquesa
NA:
Cama de dia do século XIX, que substitui o preguiceiro empregado no século
anterior. Trata-se de móvel largo, com assento de palhinha, couro ou madeira,
geralmente sem espaldar e com os braços encurvados e altos.
TG:
Cama de dia
SCA: 0202 Mobiliário
Marquise
NA:
Cobertura geralmente pré-moldada em ferro, com motivos decorativos, de fibra,
que se projeta da parede, utilizada na entrada de vários edifícios (residencial,
comercial, estações ferroviárias etc.) logo acima do andar térreo.
TG:
Porta
SCA: 0101 Elementos de Construção
Marra
USE:
SCA:

Marrão
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Marraco
USE:
SCA:

Alvião
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Marrão
NA:

Grande martelo de ferro usado para quebrar pedras, cujo cabo também pode ser
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UP:
TG:
TE:
SCA:
Marreta
NA:
TG:
SCA:

de ferro.
Marra
Martelo
Marreta
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Marrão pequeno, de cabo curto ou longo, usado em trabalhos de instalação
mecânica ou em demolições.
Marrão
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Marreta comemorativa
USE: Ferramenta simbólica
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Martelo
NA:

TG:
TE:

TA:
SCA:

Instrumento usado para golpear objetos e que possui, conforme o uso ao qual se
destina, inúmeros tamanhos, formatos e materiais de composição. A característica
comum entre eles é ter um cabo ao qual se fixa a cabeça, através do alvado ou
olho. Seu uso é tão variado que vai do direito à medicina, da carpintaria à indústria
pesada, da escultura à borracharia.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Escoda
Marrão
Martelo de bola
Martelo de borracha
Martelo de funileiro
Martelo de pena
Martelo de unha
Maço
Malho
Mascoto
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Martelo (medicina)
NA:
Martelo usado para testes de reflexos.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Martelo comemorativo
USE: Ferramenta simbólica
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Martelo de bola
NA:
Martelo que tem a forma de bola na parte de trás da cabeça, usado para bater
metal ou aplicar rebites.
TG:
Martelo
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Martelo de borracha
NA:
Martelo destinado a aplicações onde se necessita bater sem contudo “marcar” a
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TG:
SCA:

peça trabalhada.
Martelo
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Martelo de caranguejo
NA:
Martelo pequeno, de madeira, que acompanha a tábua de caranguejo para poder
abri-lo e comê-lo.
TG:
Tábua de caranguejo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Martelo de carne
NA:
Socador de madeira, metal etc., em forma de martelo, usado para amaciar a carne.
Sua cabeça é uma peça geralmente retangular e com pequenos relevos.
UP:
Soquete de carne
TG:
Tábua de carne
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Martelo de estofador
NA:
Martelo de pena com dimensões menores, leve, usado para pregos finos que se
entortariam se fossem batidos com um martelo pesado. A cabeça é achatada na
parte de trás para apontar pregos pequenos.
TG:
Martelo de pena
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Martelo de funileiro
NA:
Martelo com uma das extremidades da cabeça arredondada e chata e a outra
plana e afunilada, usado para rebater peças sem afetar a pintura.
TG:
Martelo
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Martelo de guerra
NA:
Arma de choque, semelhante a um martelo, com um travessão perpendicular à
extremidade da haste terminando em ponta, gancho, bico ou chapa.
TG:
Arma de choque
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Martelo de juiz
NA:
Espécie de martelete usado por juízes nos tribunais do júri.
UP:
Malhete de juiz
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Martelo de madeira
USE: Maço
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Martelo de orelha
USE: Martelo de unha
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Martelo de pena
NA:
Martelo menor do que o comum, apresenta uma face redonda e achatada e outra
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TG:
TE:
SCA:

em forma de cunha, pontiaguda. É usado para bater pregos pequenos ou tachas,
especialmente em espaços muito apertados. Mais utilizado em mecânicas
industriais para manutenção geral de equipamentos.
Martelo
Martelo de estofador
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Martelo de sapateiro
NA:
Martelo de aço, com cabo em madeira, usado na confecção de sapatos para bater
o couro, sola de sapato e pregar tachas. Devido ao seu formato é possível pregar
dentro do sapato.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Martelo de unha
NA:
Modelo de martelo mais conhecido e usado por, além de bater, ter em uma de
suas pontas uma cunha para extração de pregos ou abertura de caixas.
UP:
Martelo de orelha
TG:
Martelo
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Máscara (castigo)
NA:
Máscara de folha de flandres, zinco, estanho ou ferro, fechada atrás com cadeado,
aplicada como castigo aos negros escravos que se embriagavam ou para impedilos de comer ou engolir coisas indevidas, como terra, ouro e diamantes. Providas
de comprido nariz, que vai até o queixo, não permite ao mascarado levar nada à
boca.
TG:
Instrumentos de punição
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Máscara (traje)
NA:
Acessório de vestuário confeccionado em cartão, pano ou madeira, que
representa uma cara ou parte dela, destinado a cobrir o rosto para disfarçar a
pessoa que o usa. Compõe inúmeros trajes de festas e folguedos.
NI:
Usar apenas quando inexistir o traje.
UP:
Máscara de carnaval
TG:
Vestuário
TA:
Fantasia (traje)
SCA: 0306 Vestuário
Máscara cerimonial
NA:
Máscara utilizada em um contexto mágico-religioso ou em representações de
rituais em diferentes épocas, culturas e lugares. Pode ocultar somente a cabeça do
portador, ou ainda o corpo todo. O material fundamental é a madeira, embora
existam peças elaboradas com folhagens, tecido ou metal. Os motivos decorativos
variam segundo a função e a sociedade ou clã a que pertence a peça. Podem
representar rostos ou cabeças humanas ou animais, figuras estilizadas, imagens de
objetos de uso cotidiano ou simplesmente conceitos reconhecidos por todos.
UP:
Máscara ritual
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Escultura
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
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Máscara de carnaval
USE: Máscara (traje)
SCA: 0306 Vestuário
Máscara de esgrima
NA:
Peça de vestuário que, na esgrima, resguarda a cabeça e o pescoço do esgrimista.
Existe mais de um modelo, dentre eles, o de malha de rede, em aço inoxidável.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Máscara de teatro
NA:
Máscara de tecido, seda, cerâmica ou material plástico que cobre o rosto de um
ator para simbolizar o personagem que representa em cena.
TG:
Objetos associados às artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Máscara funerária
USE: Máscara mortuária
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Máscara mortuária
NA:
Máscara que representa a fisionomia de um defunto utilizada ao longo de
diferentes épocas, lugares e culturas. Geralmente é modelada do natural tomando
a impressão do rosto em um material maleável, sendo posteriormente transferida
a outro mais duradouro, às vezes em materiais preciosos. Pode-se colocar sobre o
sarcófago ou sobre o corpo da pessoa falecida, ou ainda ser mantida pelos
descendentes como uma recordação.
UP:
Máscara funerária
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Escultura
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Máscara ritual
USE: Máscara cerimonial
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Mascoto
NA:
TG:
TA:
SCA:

Martelo usado no fabrico de moedas para triturar fragmentos de metal
provenientes da cunhagem de moedas.
Equipamento de atividades de transformação
Martelo
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Massageador
USE: Aparelho de massagem
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Mastro de bandeira
NA:
Haste vertical de madeira ou de ferro, de seção circular, fincada em superfície
plana (solo, terreno) para içar e sustentar uma bandeira.
TG:
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
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SCA:

0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos

Mastro de embarcação
NA:
Peça comprida e vertical, principal estrutura da mastreação, geralmente de seção
circular ou oval, fabricada de madeira, metal, aço, alumínio ou fibra de carbono,
que se ergue acima do convés, no plano diametral da embarcação, que serve para
sustentar as velas e as retrancas e, nos navios de propulsão mecânica, para
suportar paus de carga, faróis, antenas radiotelegráficas e aparelhos que exijam
posições elevadas.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Mata-borrão
NA:
Papel que não leva cola em sua fabricação, usado principalmente para absorver a
tinta de escrever fresca em papéis ou em outras superfícies.
UP:
Papel mata-borrão
TG:
Tinta de escrever
TE:
Berço (mata-borrão)
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Matapi
NA:
TG:
SCA:

Covo oblongo feito de jacitara, cacuri ou matapi de uma ou duas bocas, com
tampa e com abertura na base.
Covo
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Material de construção
NA:
Material básico usado na construção de estruturas, edificações etc. tais como
tijolo e pedra, e materiais auxiliares como cal, gesso, sarrafos, ripas, tábuas.
TG:
Elementos de construção
TE:
Madeira de construção
Pedra de construção
Tijolo
SCA: 0101 Elementos de Construção
Material de propaganda
NA:
Conjunto de objetos cuja principal função é a propaganda comercial, política, de
eventos culturais, de algum serviço etc.
NI:
Indexar os objetos que contêm algum tipo de propaganda, mas possuem uma
função utilitária bem definida, nas suas respectivas classes. É o caso, por exemplo,
dos brindes oferecidos por casas comerciais, como chaveiros, cinzeiros, caixas de
fósforo, canetas etc.
TG:
Equipamento de comunicação
TE:
Adesivo de propaganda
Alfinete de propaganda
Banner
Bóton
Cartão comercial
Flâmula de propaganda
Placa de propaganda
Reclamo
TA:
Equipamento de comunicação visual
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SCA:
Matraca
NA:
TG:
TA:
SCA:

Insígnias
07 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Instrumento de percussão cujo som é obtido pelo entrechoque de dois bastões de
madeira. É utilizado como acompanhamento rítmico do folguedo bumba-meu-boi
no Estado do Maranhão.
Idiofone
Matraca litúrgica
0604 Objetos Associados à Música

Matraca litúrgica
NA:
Idiofone de madeira que produz um som menos estridente que os sinos e
carrilhões, de múltiplas formas e tamanhos, utilizado durante a semana santa, e
no mesmo período, para substituir os sinos que chamavam os fiéis.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Matraca
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Matriz de gravura
NA:
Molde mediante o qual se obtém as estampas. Pode ser feito sobre madeira
(xilogravura), sobre metal (calcografia), sobre pedra (litografia) e em tela de seda
(serigrafia).
TG:
Objetos associados à gravura
TE:
Chapa (gravura)
Matriz de serigrafia
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Matriz de selo
NA:
Utensílio em pedra, metal etc., geralmente redondo ou oval, que imprime em
relevo o selo nele gravado, por meio de cera, chumbo, lacre, tinta etc., usado por
particulares para imprimir monogramas, brasões ou outro sinal ou emblema
capazes de identificar seu proprietário, e lacrar e selar papéis, sobretudo
correspondência.
UP:
Matriz sigilográfica
Selo matriz
TG:
Equipamento de comunicação escrita
TE:
Carimbo (selo)
Lacre
Selo seco
Sinete
TA:
Carimbo
Selo
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Matriz de serigrafia
NA:
Tecido - seda ou náilon - bem esticado em bastidor, que deve ser obstruído,
manual ou quimicamente, por uma película impermeabilizante, deixando o tecido
exposto apenas na área das imagens a serem impressas.
TG:
Matriz de gravura
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
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Matriz sigilográfica
USE: Matriz de selo
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Mausoléu
USE: Túmulo
SCA: 0103 Estruturas Edificadas
Máximo postal
NA:
Peça filatélica comemorativa e destinada ao colecionismo, composta de três
elementos que devem coincidir no tema: um cartão-postal ou bilhete-postal,
chamados de suporte, onde são aplicados o selo e os diversos carimbos; o selo
propriamente dito, e os carimbos, que são o de 1º Dia de Circulação, conhecido
por First Day Cover; o carimbo comemorativo, e o carimbo de outras datas e locais
que tenham referência com o selo. Observadas essas condições, o Máximo Postal
pode ser adquirido pronto ou ser montado pelo interessado a partir de elementos
de sua escolha.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
TA:
Envelope de primeiro dia de circulação
Selo postal
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Mayuri
NA:
UP:
TG:
SCA:

Instrumento de cordas da Índia e do Paquistão tocado com arco. O instrumento é
uma dilruba com corpo que imita a forma de um pavão, o braço é longo e
trasteado, possui quatro cordas principais e quinze cordas simpáticas.
Peacock vina
Taus
Teijùs
Dilruba
0604 Objetos Associados à Música

Meadeira
USE: Dobadeira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Mealheiro
NA:
UP:
TG:
SCA:
Mecha
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Pequeno cofre ou caixa em que há uma fenda onde se guardam moedas.
Cofre de moedas
Cofre portátil
0202 Mobiliário
Cordão ou feixe de fios de algodão ou linho retorcidos, impregnado de um
combustível qualquer para se acender.
Torcida
Objetos e equipamentos de iluminação
Pavio
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Medalha-prêmio
NA:
Medalha dada como prêmio em concurso, exposição, competição, desempenho
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NE:
UP:
TG:
TE:
SCA:

escolar ou acadêmico etc.
Inclui as plaquetas.
Medalha premial
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
Medalha-prêmio militar
1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos

Medalha-prêmio (condecoração)
NA:
Medalha condecorativa dada por um bom serviço, uma boa ação, um ato de
heroísmo etc.
UP:
Medalha premial (condecoração)
TG:
Medalha condecorativa
SCA: 1001 Insígnias
Medalha-prêmio militar
NA:
Medalha-prêmio dada sobretudo a alunos e professores das academias ou escolas
militares.
TG:
Medalha-prêmio
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Medalha comemorativa
NA:
Medalha de ouro, prata, bronze etc., confeccionada para comemorar um fato, um
acontecimento memorável.
NI:
Inclui as plaquetas.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
TA:
Medalha condecorativa
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Medalha condecorativa
NA:
Medalha de ouro, prata, bronze etc., de formato variável, pendente de fita, que é
uma condecoração civil e/ou militar, muitas vezes também de caráter
comemorativo.
TG:
Condecoração
TE:
Medalha-prêmio (condecoração)
Medalha militar
TA:
Medalha comemorativa
SCA: 1001 Insígnias
Medalha devocional
NA:
Peça de metal cunhada ou fundida com alguma figura, símbolo ou emblema
religioso (medalha-escapulário, medalha milagrosa, medalha de peregrino,
medalha de jubileu etc.). Vem dotada de um elo que permite ser pendurada no
pescoço, presa a uma roupa ou, às vezes, suspensa em um móvel (um berço) como
testemunha da fé. Certas peças podem recordar um evento pessoal de caráter
religioso (medalha de Batismo, de Comunhão etc.).
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TE:
Medalha escapulário
Medalha milagrosa
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Medalha escapulário
NA:
Medalha devocional que se usa ao modo de um escapulário. Figuram as
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TG:
SCA:

representações da Virgem Maria e do Sagrado Coração, um em cada face.
Medalha devocional
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Medalha milagrosa
NA:
Medalha devocional ovalada, com a representação da Virgem de pé sobre o globo
terrestre, com raios luminosos irradiados de suas mãos e, em torno da figura, os
dizeres: "Oh Maria concebida sem pecado, reza por nós". No outro lado, se grava a
inicial "M" coroada por uma cruz, com a representação do coração de Maria e de
Jesus, rodeados por doze estrelas.
TG:
Medalha devocional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Medalha militar
NA:
Medalha condecorativa, concedida a militares das forças armadas para distinguir
importantes serviços prestados a seus países. A do Brasil foi criada em 1901,
substituindo a Ordem Honorífica de Aviz extinta pela Constituição de 1891.
Conferida pelo Presidente da República, destina-se aos militares em serviço ativo e
aos oficiais professores do magistério militar.
TG:
Medalha condecorativa
SCA: 1001 Insígnias
Medalha premial
USE: Medalha-prêmio
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Medalha premial (condecoração)
USE: Medalha-prêmio (condecoração)
SCA: 1001 Insígnias
Medalhão (prato)
USE: Prato decorativo
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Medalhão (relevo)
NA:
Elemento arquitetônico ornamental, em relevo, de forma circular, oval ou elíptica,
geralmente arrematado por uma moldura, de carácter parietal, e em cujo interior
contém figuras pintadas ou em baixo relevo. Os medalhões, como elementos
decorativos, figuram em maior quantidade em alguns estilos arquitetônicos, tais
como no Renascimento, no Barroco e no Rococó.
TG:
Elemento decorativo
TA:
Relevo
SCA: 0101 Elementos de Construção
Medalhão pingente
NA:
Pingente para pendurar em um cordão, confeccionado como joia, próprio para
conter relíquias como mechas de cabelo, fotografias etc., geralmente arredondado
e com uma das faces de vidro.
TG:
Pingente
SCA: 0301 Adornos Corporais
Medalheiro
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NA:
TG:
TA:
SCA:

Móvel com tampo de vidro, sob o qual se expõem medalhas, ou com gavetas
rasas, onde se guardam ordenadamente medalhas e moedas antigas.
Mobiliário
Vitrine
0202 Mobiliário

Medeclina
USE: Dioptro
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Medidor culinário
NA:
Utensílio ou recipiente de diversos materiais e formatos, que se apresenta como
um conjunto ou não. Quando apenas um, traz marcado em si as diversas medidas
usadas nas receitas de comidas e bebidas; quando um conjunto, cada item
corresponde a uma medida.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Kit de medidores culinários
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Medidor de anel
NA:
Utensílio de metal, plástico etc. utilizado para medir o diâmetro de anéis.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Aneleira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Medidor de capacidade
NI:
Usar apenas quando não for possível determinar especificamente o que mede.
TG:
Equipamentos de medição
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Medidor de energia elétrica
NA:
Aparelho usado para medir o consumo de energia elétrica.
UP:
Contador de luz
Medidor de luz
Relógio de luz
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Medidor de fator de potência
USE: Fasímetro
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Medidor de gás
NA:
Aparelho usado para medir o consumo de gás.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Medidor de luz
USE: Medidor de energia elétrica
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Medidor de pólvora
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NA:
TG:
SCA:

Recipiente, que lembra um pequeno copo, com o volume correspondente à carga
de pólvora necessária para carregar uma arma.
Pólvora
1303 Munição e Acessórios

Megafone
NA:
Aparelho portátil, em forma de cone, que amplifica o som por meios elétricos.
Possui um alto-falante.
TG:
Equipamento de comunicação sonora
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Megâmetro
NA:
Instrumento para determinar as longitudes marítimas.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Meia
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Peça de vestuário, feita de malha, lã, algodão, seda ou material sintético (poliéster,
náilon etc.), que calça os pés e alcança, de acordo com o modelo (soquete, trêsquartos, comprida), diferentes alturas da perna ou da coxa.
Vestuário
Meia-calça
Meia soquete
Calçado
0306 Vestuário

Meia-arrastão
NA:
Meia-calça feita com um tecido rústico cuja aparência lembra a de uma rede de
pesca, embora muito mais fino.
TG:
Meia-calça
SCA: 0306 Vestuário
Meia-calça
NA:
TG:
TE:
SCA:

Meia feminina que veste os pés e as pernas e chega até a cintura.
Meia
Meia-arrastão
0306 Vestuário

Meia-colubrina
USE: Colubrina
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Meia-colubrina bastarda
USE: Colubrina
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Meia-cômoda
NA:
Cômoda mais alta do que larga.
TG:
Cômoda
SCA: 0202 Mobiliário
Meia-esquadria
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USE:
SCA:

Caixa de corte
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Meia-garlopa
USE: Rabote
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Meia soquete
NA:
Meia com cano curto (na altura do tornozelo).
TG:
Meia
SCA: 0306 Vestuário
Membranofone
NA:
Instrumento musical em que o som é gerado pela percussão de uma membrana ou
pele esticada sobre um corpo oco.
UP:
Membranófono
TG:
Instrumento musical
TE:
Adufe
Atabaque
Bateria
Baz
Bombo
Caixa clara
Caxambu
Cuíca
Darabukka
Dogdog
Naqqara
Pandeiro
Surdo
Tambor
Tamborim
Tímpano
Tom tom
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Membranófono
USE: Membranofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Menorá
NA:
TG:
SCA:

No culto judaico, candelabro sagrado de sete braços. Originalmente, em ouro e
cheio com óleo puro de olivas prensadas, era mantido permanentemente aceso no
Templo de Jerusalém. Hoje, é o emblema do Estado de Israel.
Objetos rituais e cerimoniais
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Merendeira
USE: Lancheira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Meridiana
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NA:
UP:
TG:
SCA:

Canapé para repouso diurno em estilo Império, usado na França, em começos do
século XIX. Tem uma das extremidades mais alta que a outra, de modo que o
encosto tem forma assimétrica, com os braços em discretas volutas.
Méridienne
Canapé
0202 Mobiliário

Méridienne
USE: Meridiana
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa
NA:

TG:
TE:

TA:
SCA:

Móvel composto por uma superfície plana horizontal (tampo) apoiada em pernas
de número variável, fixas ou móveis, numa coluna única, ou ainda em painéis, e
com ou sem gavetas. Em alguns casos, apresenta uma ou mais prateleiras em
níveis inferiores. Pode incorporar ainda diversos mecanismos, que possibilitam
funções alternativas.
Mobiliário
Mesa-vitrine
Mesa de abas
Mesa de cabeceira
Mesa de centro
Mesa de costura
Mesa de cozinha
Mesa de encaixar
Mesa de encostar
Mesa de jardim
Mesa de jogo
Mesa de pé-de-galo
Mesa de toalete
Mesa dobrável
Mesa extensível
Caminho de mesa
Credência
Secretária
0202 Mobiliário

Mesa-cancela
USE: Mesa de abas
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa-lavabo
USE: Lavatório
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa-ninho
USE: Mesa de encaixar
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa-secretária
USE: Secretária
SCA: 0202 Mobiliário
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Mesa-vitrine
NA:
Mesa com a aparência de uma caixa, geralmente retangular e de pouca altura,
com pés, cujo tampo envidraçado permite apreciar os objetos ali guardados.
UP:
Vitrine-mesa
TG:
Mesa
Vitrine
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de abas
NA:
Mesa cujo tampo pode ser aumentado por duas abas laterais que abaixam e
levantam por meio de dobradiças; tem quatro pernas fixas e duas móveis que
giram como cancela e sustentam as abas. É originária da Holanda, passou à
Inglaterra e daí a Portugal no século XVII e, no século seguinte, aparece no Brasil.
São frequentemente usadas como mesas de refeição.
UP:
Mesa-cancela
Mesa de cancela
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de altar
NA:
Parte horizontal que forma o corpo superior do altar. Deve ser de pedra natural,
de uma única peça.
TG:
Altar
TE:
Pedra de altar
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Mesa de botão
NA:
Mesa ou tabuleiro simulando a demarcação de um campo de futebol, usados no
futebol de botão.
TG:
Futebol de botão
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Mesa de cabeceira
NA:
Pequena mesa de apoio que fica ao lado da cabeceira da cama, originalmente com
gavetinhas e um compartimento fechado por uma portinhola, próprio para colocar
o urinol, e equipado com alças laterais para ser transportado. O modelo fixo vai se
integrar à mobília de quarto do século XIX.
UP:
Criado-mudo
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de campanha
USE: Mesa dobrável
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de cancela
USE: Mesa de abas
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de centro
NA:
Mesa que pode apresentar formatos os mais variados (redondos, oblongos, ovais,
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TG:
SCA:

quadrados, poligonais) e decoração em todas as faces, para ser usada no centro da
sala.
Mesa
0202 Mobiliário

Mesa de chá
USE: Mesa de pé-de-galo
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de comunhão
USE: Comungatório
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Mesa de costura
NA:
Mesa pequena e baixa, dotada de uma gaveta. Pode designar igualmente mesa
com tampa de levantar sobre alçapão (ou gaveta), contendo divisórias para
guardar os objetos necessários aos trabalhos de agulha. O reverso da tampa
integra, em geral, um espelho. Possui habitualmente um saco em tecido (em
muitos casos desaparecido) ou um cesto fixo na base, para guardar os novelos.
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de cozinha
NA:
Mesa simples, em geral grande e de tampo grosso, onde se preparam os
alimentos. Pode ter gavetas ou gavetões sob o tampo.
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de dobradiça
USE: Mesa dobrável
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de encaixar
NA:
Conjunto de mesas de dimensões decrescentes que se encaixam umas nas outras,
podendo ser utilizadas separadamente, muito em voga no século XIX.
UP:
Mesa-ninho
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de encostar
NA:
Mesa cuja parte posterior não é decorada. Apresenta três lados decorados e caixa
com gavetas, geralmente ondulada. Serve de suporte a outros móveis como
escritório, oratório, contador etc., além de ser usada como aparador.
TG:
Mesa
TE:
Console
Tremó
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de engonços
USE: Mesa dobrável
SCA: 0202 Mobiliário
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Mesa de ir à cama
USE: Bandeja de cama
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de jardim
NA:
Mesa confeccionada com materiais resistentes às intempéries e fáceis de limpar
como metal, bambu e plástico.
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de jogo
NA:
Mesa de acabamento muitas vezes requintado, com um ou vários tampos de
diferentes formas, em geral forrados de feltro ou couro, podendo ter ou não
gavetas para guardar as peças dos jogos. Toma em geral a designação do jogo para
a qual foi executada (de cartas, xadrez etc.). As mesas de jogo com tampo
articulado que se dobra, quando não estão em uso, se transformam em mesas de
encostar.
TG:
Mesa
TA:
Equipamento lúdico
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de pé-de-galo
NA:
Mesa cuja designação se refere a seus três pés. Trata-se de uma forma muito
divulgada como mesa de chá, apresentando em geral os pés em forma de pé de
galo ou de garra, envolvendo uma bola. Possuem, em regra, o tampo rebatível por
meio de mecanismo que muda para a posição vertical.
UP:
Mesa de chá
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de sacristia
NA:
Entre os diversos modelos usados nas sacristias, destaca-se uma tipologia
destinada à colocação dos cálices e à preparação dos objectos da missa, que na
documentação antiga recebe o nome de “mesa dos cálices”. Em regra colocada ao
centro da sacristia, esta mesa pode ser executada em diversos materiais, tais como
madeira, mármore ou escaiola. A maioria dos exemplares desta tipologia possui
um tampo recortado, fixo ou, mais raramente, giratório, que assenta num suporte
central.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Mesa de salgar carnes
NA:
Mesa destinada à salga de carne, de dimensões variadas, assim como o grau de
sofisticação, feita geralmente de madeira ou aço inox.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Mesa de toalete
NA:
Mesa de formas e tamanhos variados, usada geralmente por mulheres para se
pentear, empoar, maquiar e utilizar os diferentes objetos de toalete. Pode ter
sobre o tampo um espelho em forma de atril; gavetas embaixo do tampo; tampo
com uma parte central de levantar com espelho; tampo totalmente articulado com
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UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

espelho interno etc.
Mesa de toucador
Toucador
Mesa
Lavatório
Penteadeira
Espelho de mesa
0202 Mobiliário

Mesa de toucador
USE: Mesa de toalete
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa de tremó
USE: Tremó
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa dessoradora
NA:
Mesa formada por um chassi onde é apoiada uma placa de metal microperfurada,
utilizada no processo de fabricação do queijo para retirar o soro do leite. Algumas
mesas dessoradoras possuem uma cuba com fundo microperfurado, outras podem
ter placas multimodelares.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Banca de queijo
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Mesa dobrável
NA:
Mesa de tampo solto, formado por dois ou mais painéis articulados por meio de
dobradiças (mesa dobradiça), geralmente assentada num conjunto de quatro
pernas (ou trempe), também articuladas e “contraventadas” embaixo e em cima.
Justapostos os painéis do tampo e fechadas as pernas, o conjunto é facilmente
transportável. A abertura das pernas regula-se por meio de uma corrente ou
correia, ou mantém-se invariável encaixando em dois travessões fixos no tampo.
UP:
Mesa de campanha
Mesa de dobradiça
Mesa de engonços
Mesa portátil
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa elástica
USE: Mesa extensível
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa extensível
NA:
Mesa cujo tampo pode ser aumentado. As tábuas do tampo correm e liberam a
parte central para receber novas tábuas, duplicando o tamanho da mesa.
UP:
Mesa elástica
TG:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Mesa portátil
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USE:
SCA:

Mesa dobrável
0202 Mobiliário

Meteorógrafo
NA:
Instrumento usado para registrar simultaneamente várias condições
meteorológicas como temperatura e pressão.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Metralhadora
NA:
Arma de fogo que dispara um grande número de projéteis em curto espaço de
tempo e sem interrupção, usando a força da detonação dos cartuchos ou a força
manual do atirador.
UP:
Arma automática
TG:
Arma de fogo
TE:
Metralhadora de mão
Metralhadora leve
Metralhadora pesada
TA:
Reparo de metralhadora
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Metralhadora de mão
NA:
Metralhadora de desenho mais simples e leve, geralmente menor do que um fuzil,
usada por um só homem. Normalmente usa cartucho de pistola.
UP:
Pistola-metralhadora
Submetralhadora
TG:
Metralhadora
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Metralhadora leve
NA:
Metralhadora portátil, equipada com bipé ou reparo, cujo conjunto pesa
geralmente menos de 40 kg.
UP:
Metralhadora portátil
TG:
Metralhadora
TE:
Fuzil-metralhadora
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Metralhadora não-portátil
USE: Metralhadora pesada
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Metralhadora pesada
NA:
Metralhadora equipada com reparo de tripé ou fixo. Tem mecanismos de
refrigeração ou canos mais resistentes que permitem manter uma elevada
cadência de fogo por períodos longos.
UP:
Metralhadora não-portátil
TG:
Metralhadora
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Metralhadora portátil
USE: Metralhadora leve
SCA: 1301 Armas e Acessórios
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Metro (vara)
NA:
Vara geralmente de madeira e de um metro de comprimento, graduada em
centímetros e milímetros, usada em estabelecimentos comerciais para medir
tecidos e outros artigos vendidos a metro.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
TA:
Metro dobrável
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Metro articulado
USE: Metro dobrável
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Metro dobrável
NA:
Instrumento dobrável para medições lineares, graduado em centímetros e
milímetros, geralmente de madeira e de dois metros de comprimento.
UP:
Escala dobrável
Metro articulado
Régua de aparelho
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TA:
Fita métrica
Metro (vara)
Trena
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Metrônomo
NA:
Aparelho utilizado para estabelecer o tempo (velocidade média de execução de
uma obra musical) da composição e que faz soar batidas regulares a uma
velocidade ajustável. Pode ser mecânico, eletrônico ou digital.
TG:
Acessório musical
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Micro-ondas (forno)
NA:
Forno que usa um gerador de micro-ondas para cozinhar os alimentos.
TG:
Forno (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Microcomputador
NA:
Computador cuja unidade central de processamento é um microprocessador.
UP:
Desktop
TG:
Computador
TE:
Computador pessoal
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Microcomputador portátil
USE: Notebook
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Microfone
NA:
Aparelho que converte ondas sonoras em energia elétrica para ampliação,
gravação ou transmissão de sons, e que necessita de um amplificador e de altofalantes para funcionar.
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TG:
SCA:

Sistema de som
0702 Equipamento de Comunicação Sonora

Microscópio
NA:
Instrumento óptico provido de lente que possibilita a visão de objetos que não
podem ser vistos a olho nu.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Mimeógrafo
NA:
Aparelho manual ou mecânico para impressão em pequenos formatos e tiragens,
que utiliza como matriz um estêncil gravado ou perfurado com estilete, máquina
datilográfica ou processos fotomecânicos.
TG:
Equipamentos de composição e impressão
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Mina
NA:
TG:
TE:
SCA:

Engenho explosivo, terrestre ou marítimo, instalado para detonar à aproximação
ou contato de pessoa, veículo ou embarcação inimiga.
Munição e acessórios
Mina submarina
Mina terrestre
1303 Munição e Acessórios

Mina aquática
USE: Mina submarina
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Mina submarina
NA:
Mina usada para danificar ou afundar embarcações, podendo ser de fundo, de
ancoragem ou de deriva.
UP:
Mina aquática
TG:
Mina
TA:
Torpedo
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Mina terrestre
NA:
Mina normalmente enterrada, usada para matar, ferir ou incapacitar indivíduos ou
veículos terrestres.
TG:
Mina
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Miniatura (condecoração)
NA:
Insígnia de condecoração em tamanho reduzido, para ser usada aposta em casaca
ou uniforme militar.
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Miniatura (escultura)
NA:
Representação escultórica de pleno vulto, de tamanho diminuto.
TG:
Estátua
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Miniatura (pintura)
NA:
Pintura executada em escala muito pequena, geralmente uma cabeça ou um meiobusto, e ocasionalmente uma figura inteira. Embora a aquarela seja a técnica mais
usual, as miniaturas são, às vezes, executadas a óleo, especialmente quando o
suporte é metálico.
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Minicomputador
NA:
Computador cuja capacidade de processamento se situa entre a dos
microcomputadores e a dos computadores de grande porte, que serve para ser
utilizado por vários usuários (por meio de terminais), ou como servidor de uma
rede de computadores.
TG:
Computador
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Miniprocessador de alimentos
USE: Processador de alimentos (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Mira-falante
USE: Estadímetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Misericórdia
NA:
Adaga que os cavaleiros traziam do lado direito do cinto e que usavam no combate
corpo a corpo para penetrar as juntas de uma armadura ou para matar um
adversário subjugado, a menos que este pedisse misericórdia.
TG:
Punhal
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Missagra
USE:
SCA:
Míssil
NA:
TG:
SCA:

Dobradiça
0101 Elementos de Construção
Projétil guiado, que se move no ar, impulsionado por reação da expansão de gases
de um propelente que queima no seu interior.
Projétil
1303 Munição e Acessórios

Misturador de talco
NA:
Máquina usada na fabricação de talco.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Mitene
NA:
TG:
SCA:

Luva feminina, de tecido bem delicado, que deixa os dedos de fora.
Luva
0306 Vestuário
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Mitra
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Insígnia usada sobretudo por papas, cardeais, bispos e abades. É uma espécie de
cobertura de cabeça fendida, consistida de duas peças rígidas, de formato
aproximadamente pentagonal, terminadas em ponta, costuradas pelos lados e
unidas por cima por um tecido, podendo ser dobradas conjuntamente. Há duas
faixas franjadas na parte posterior, chamadas ínfulas, que descem até os ombros.
Objetos rituais e cerimoniais
Ínfula
Insígnias
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Mitra de imagem devocional
NA:
Atributo de imagem sagrada, geralmente uma escultura, aludindo à sua condição
de santo bispo.
TG:
Atributo de imagem devocional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Móbile
NA:

TG:
SCA:

Escultura cinética composta, em geral, por placas de metal leve, de diferentes
tamanhos, em forma de palma, plumas, pétalas etc., usualmente policromadas e
enganchadas a varetas de arame, movimentando-se em torno de um eixo
suspenso no espaço e mantendo o equilíbrio no alto de um suporte. Estes
elementos se equilibram, uns aos outros, e entram em movimento devido ao ar.
Escultura cinética
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Mobiliário
NA:
Conjunto de móveis destinados ao uso e à decoração de uma habitação, local de
trabalho, hotel, hospital ou qualquer outro espaço utilizado por pessoas, inclusive
os criados para uso externo como mobiliário urbano e de jardim.
NE:
Inclui toda a variedade de móveis cuja função complementa as peças de mobiliário
como espelhos, porta-revistas etc., bem como acessórios propriamente dito
(cantoneiras, puxadores de móvel etc.). Outros, como capa e almofada de sofá,
encontram-se em Acessórios de Interiores.Exclui o mobiliário de culto e os
especificamente executados para uso profissional ou ligados à produção industrial
(isto é, mobiliário que incorpora ou integra maquinaria para produção de objetos
em série).
UP:
Móvel
Peça de mobiliário
TG:
Objetos domésticos
TE:
Aparador
Arca
Armador de rede
Armário
Arquibanco
Arquivo (mobiliário)
Balanço (móvel)
Banco
Banco corrido
Banco de jardim
Banco para os pés
Bandeja de cama
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TA:
SCA:

Baú
Biombo
Cabide (móvel)
Cadeira
Cama
Camiseiro
Canapé
Cantoneira
Carrinho de chá
Cercado
Chave de móvel
Cofre
Cômoda
Contador
Conversadeira
Duquesa
Escada de biblioteca
Escritório
Escudete
Espelho (móvel)
Estante-biblioteca
Estante de bibelôs
Estante de pé
Estante de pousar
Fichário
Jardineira
Medalheiro
Mesa
Pedestal
Poltrona
Porta-toalhas (móvel)
Prateleira
Pufe
Puxador
Secretária
Senhorinha
Sofá
Sofá circular
Vitrine
Relógio-armário
02 OBJETOS DOMÉSTICOS

Mobiliário de culto
NA:
Conjunto de móveis pertencentes ao culto das diversas religiões. Esse mobiliário
pode estar tanto em um espaço religioso bem definido (igrejas, santuários etc.) e
separado da vida cotidiana, quanto em outros, como a própria natureza e a vida
doméstica.
UP:
Mobiliário religioso
TG:
Objetos de ritos, cultos e crenças
TE:
Altar
Ambão
Andor
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SCA:

Andor funerário
Arcaz
Armário de sacristia
Armário dos Santos Óleos
Banco de fiéis
Cadeira de celebrante
Cadeira de fiéis
Cadeiral de coro
Caixa de esmolas
Caixão
Catafalco
Comungatório
Confessionário
Credência
Escada de altar
Estante de altar
Estante de igreja
Facistol
Faldistório
Genuflexório
Grade de coro
Lápide funerária
Lavabo de igreja
Lavabo de sacristia
Maquineta
Mesa de sacristia
Oratório
Pálio processional
Para-vento
Pia batismal
Pia de água benta
Púlpito
Retábulo
Sacrário
Toalheiro de sacristia
Trono pontifical
Urna do Santíssimo Sacramento
Urna funerária
09 OBJETOS DE RITOS, CULTOS E CRENÇAS

Mobiliário religioso
USE: Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Mochador
NA:
Ferramenta utilizada para cortar ou retirar (mochar) chifres de gado.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TE:
Descornador
Despontador
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Mochila
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NA:
TG:
SCA:
Mocho
NA:
TG:
SCA:

Bolsa que se carrega às costas, muito usada em viagens e em atividades
esportivas.
Bolsa
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Banco de madeira, tendo a forma de uma pirâmide truncada, com pernas ou faces
oblíquas.
Banco
0202 Mobiliário

Modelador de cabelo
NA:
Utensílio manual ou elétrico usado para modelar (cachear, escovar, frisar e alisar)
o cabelo. Existe grande variedade de modelos.
UP:
Escova modeladora
Frisador de cabelo
Prancha de cabelo
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Modelo anatômico
NA:
Reprodução tridimensional, reduzida ou não, do corpo humano ou de suas partes,
usada como recurso didático.
TG:
Equipamento de comunicação visual
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Modelo de aeronave
USE: Aeromodelo
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Modelo de avião
USE: Aeromodelo
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Modelo de embarcação
USE: Modelo naval
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Modelo de meios de transporte
NA:
Representação, em escala reduzida, de meio de transporte a ser reproduzido ou
não em dimensões normais.
TG:
Maquete
TE:
Aeromodelo
Modelo de trem
Modelo naval
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Modelo de trem
NA:
Representação, em escala reduzida, de trem a ser reproduzido ou não em
dimensões normais.
TG:
Modelo de meios de transporte
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Modelo naval
NA:
Representação, em escala reduzida, de qualquer tipo de embarcação a ser
reproduzida ou não em dimensões normais.
NE:
Inclui qualquer tipo de embarcação e não apenas navios.
NI:
Acrescentar ao descritor, o tipo da embarcação. Ex.: Modelo naval: fragata.
UP:
Modelo de embarcação
TG:
Modelo de meios de transporte
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Modelo topográfico
USE: Maquete topográfica
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Moeda
NA:

NI:
UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Peça geralmente de metal, gravada com figuras e legendas que indicam o nome da
autoridade pública que garante sua emissão, e que por constituir uma modalidade
de dinheiro é utilizada como meio de pagamento de transações legais e
comerciais, como medida de valor e como reserva de riqueza. Atualmente
assemelha-se a um pequeno disco de metal com desenhos moldados em ambas as
superfícies, embora ao longo de mais de 2500 anos de existência as moedas
tenham tido diversas formas, dimensões, desenhos e materiais, conforme a época
e o local de fabricação.
Usar apenas quando integra ou integrou oficialmente o meio circulante, seguido
de termo(s) que a(s) qualifique(m).
Moeda comemorativa
Dinheiro
Moeda de necessidade
Moeda de coleção
Peso monetário
1101 Dinheiro

Moeda comemorativa
USE: Moeda
Moeda de coleção
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
1101 Dinheiro
Moeda de coleção
NA:
Moeda metálica, de cunhagem limitada, lançada em comemoração a eventos
importantes.
NI:
Usar apenas quando não tiver poder liberatório, isto é, não for capaz de exercer o
papel da moeda na quitação de uma dívida.
UP:
Moeda comemorativa
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
TA:
Moeda
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Moeda de necessidade
NA:
Moeda realizada em diversos materiais, em momentos de penúria, diante da falta
de meio circulante ou em circunstância de emergência (geralmente de caráter
bélico). São trocadas por emissões de curso legal quando cessam estas situações.
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TG:
TE:
SCA:

Moeda
Moeda obsidional
1101 Dinheiro

Moeda de prova
USE: Prova de moeda
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Moeda obsidional
NA:
Moeda de necessidade cunhada entre os séculos XV e XIX em cidades sitiadas e,
portanto, privadas de provisões monetárias. Embora existam exemplares em ouro
e prata, a maioria foi feita com metais menos nobres e até em materiais não
metálicos.
TG:
Moeda de necessidade
SCA: 1101 Dinheiro
Moeda particular
NA:
Moeda não chancelada por autoridade governamental, confeccionada em nome
de pessoas ou empresas geralmente por falta de numerário, e destinada a circular
em meios restritos como grandes propriedades rurais, áreas de mineração etc.
TG:
Documentos de pagamento
TA:
Vale monetiforme
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Moedor (cozinha)
NA:
Utensílio de uso doméstico para moer café, sal, pimenta etc.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Moedor de café
Moedor de carne
Moedor de pimenta
Moedor de sal
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Moedor de café
NA:
Moedor de cozinha, manual ou elétrico, próprio para moer café, de metal, e
podendo ter recipiente para conter o café moído. Este recipiente pode ser de
madeira. Alguns tipos de moedor de café manual se assemelham aos de carne.
TG:
Moedor (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Moedor de carne
NA:
Moedor de cozinha feito geralmente de ferro ou aço, usado para moer carne.
Composto de uma haste com parafuso ou rosca para prendê-lo a uma mesa ou
bancada, de uma manivela e o respectivo triturador, e de um recipiente onde se
coloca a carne moída.
TG:
Moedor (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Moedor de pimenta
NA:
Moedor de cozinha para moer pimenta em grão, noz moscada etc.
TG:
Moedor (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
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Moedor de sal
NA:
Moedor de cozinha para moer sal grosso.
TG:
Moedor (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Moenda
USE:
SCA:

Moinho
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Moenda de cana
USE: Engenho de cana (equipamento)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Moinho
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Equipamento formado por duas mós sobrepostas e giratórias, movido por vento,
queda d'água, animais, motor ou força humana, utilizado para moer grãos,
azeitonas, cana-de-açúcar etc.
Moenda
Triturador agrícola
Equipamento de atividades de transformação
Engenho de cana (equipamento)
Monjolo
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Moinho de minério de ouro
UP:
Engenho de minério de ouro
TG:
Equipamento de atividades extrativas
SCA: 0405 Equipamento de Atividades Extrativas
Moitão
NA:
TG:
SCA:

Caixa de madeira ou metal de aparelho de força (poleame), que trabalha com uma
ou mais roldanas.
Roldana
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Molde (costura)
NA:
Utensílio que consiste em peça de papel ou papelão usado como guia e pelo qual
se corta ou reproduz um item de vestuário quando de sua confecção.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Molde de anel
NI:
Molde com cavidade no formato do anel que se quer produzir, usado por ourives
para a fabricação deste tipo de joia.
TG:
Molde de joia
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Molde de dentadura
USE: Molde de prótese dentária
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
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Molde de escultura
NA:
Fôrma que faz parte do processo de reprodução do original de esculturas e que
geralmente é inutilizada ao término do processo.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Molde de hóstias
NA:
Molde composto por uma só placa em pedra ou em argila na qual se gravam
símbolos eucarísticos que estamparão a membrana redonda e fina de pão sem
fermento, que se consagra na missa e com a qual se comunga. O molde, que deve
ter um pequeno punho, é utilizado durante o processo de cozimento das hóstias.
UP:
Fôrma de hóstias
TG:
Hóstia
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Molde de joia
NA:
Espécie de fôrma com cavidade que possui formato e medidas correspondentes
aos da joia a ser fabricada, usada por ourives durante o processo de fundição para
conformar o metal. Os moldes de joia podem ser de borracha, de silicone etc.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Molde de anel
Molde de pulseira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Molde de medalha
NA:
Fôrma que faz parte do processo de reprodução do original de medalhas e que
geralmente é inutilizada ao término do processo.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Molde de moeda
NA:
Duas conchas de anverso e reverso que, uma vez unidas e ajustadas, recebem o
metal líquido que constituirá a moeda ou medalha. É além disso, uma das técnicas
mais usadas na fabricação de discos monetários. Os moldes costumam ser de
barro, ardósia, arenito ou outro material refratário.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Molde de prótese dentária
NA:
Peça que resulta da tomada de impressão de uma boca (negativo) sobre a qual se
verte gesso ou metal para obter um modelo.
UP:
Molde de dentadura
Molde dentário
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
TE:
Moldeira dentária
Mufla dentária
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Molde de pulseira
NA:
Molde com cavidade oca que possui as formas e medidas da pulseira que se quer
confeccionar.
TG:
Molde de joia
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SCA:

0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Molde de telha
USE: Fôrma de telha
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Molde dentário
USE: Molde de prótese dentária
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Molde(escultura)
NA:
Modelo oco que reproduz, em negativo, a forma da figura ou do objeto que se
pretende conseguir, vertendo-se um material líquido ou se prensando uma
substância pastosa, até que tome a forma do molde, por resfriamento (metal) ou
solidificação (argila etc.). O molde pode ser um oco inteiriço ou composto de
diversas partes, chamadas tacelos, que se encaixam em uma principal, a madreforma, para a moldagem. Quando o molde serve para fazer só uma peça, chama-se
"molde perdido"; quando possibilita se fazer várias cópias, "molde boa fôrma".
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Moldeira dentária
NA:
Recipiente feito de metal ou material plástico, empregado para conter os
materiais utilizados na feitura do molde dentário. Levado à boca, a moldeira pode
ser lisa ou perfurada e geralmente de três tipos: parte superior da arcada dentária,
a inferior ou apenas parte de uma delas.
TG:
Molde de prótese dentária
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Moldura
NA:
NI:
TG:
TA:
SCA:
Molheira
NA:

TG:
TA:
SCA:
Molinete
NA:
TG:
TE:
SCA:

Caixilho, geralmente de madeira, com que se guarnecem e adornam pinturas,
estampas, espelhos etc. A moldura dá destaque ao trabalho por ela circunscrito.
Usar apenas quando inexistir a obra artística ou o espelho correspondente.
Acessórios de interiores
Espelho de parede
Pintura
0201 Acessórios de Interiores
Recipiente de metal, porcelana ou vidro, destinado a conter o molho que é servido
à mesa. Existem duas espécies de molheira: a de forma ovalada (sem tampa, com
bico largo e uma alça ou dois bicos largos simétricos) para molhos ralos; e a que
tem o feitio de uma sopeira (com tampa e alças) para molhos cremosos.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Cremeira (molho)
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Aparelho para medir a velocidade das correntes de água.
Correntômetro
Molinete de Woltman
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
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Molinete de pesca
NA:
Espécie de bobina fixada no cabo de um caniço e sobre a qual se enrola a linha de
pesca.
TG:
Caniço
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Molinete de Woltman
NA:
Molinete que mede a velocidade de uma corrente de água em um ponto
determinado, geralmente em um rio. Consiste de uma pequena roda formada de
várias pás planas.
TG:
Molinete
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Monitor de vídeo
NA:
Aparelho que permite visualizar a informação de saída do computador sobre uma
tela dotada de revestimento especial, sensível aos elétrons gerados em seu
interior. Existem monitores monocromáticos e coloridos.
UP:
Terminal de vídeo
TG:
Periférico (computador)
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Monjolo
NA:
TG:
SCA:

Moinho rudimentar movido à água, usado para pilar e/ou descascar grãos e
cereais.
Moinho
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Monociclo
NA:
Velocípede de uma só roda, usado por malabaristas em espetáculos circenses.
TG:
Objetos associados às artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Monóculo
NA:
Óculo formado por uma única lente para leitura, provida ou não de aro, que se usa
encaixada entre os músculos da cavidade orbitária.
TG:
Óculos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Monta-cargas
NA:
Máquina ascensora composta por um sistema de roldanas ou engrenagem com o
efeito de multiplicar a força aplicada para elevar, com pouco esforço, uma carga
de um andar para outro e que serve para transportar mercadorias e objetos.
Equipamento comum em indústrias, empresas, restaurantes etc.
TG:
Veículos de transporte vertical
SCA: 1205 Veículos de Transporte Vertical
Montagem
USE: Colagem
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Mordaça
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NA:
TG:
SCA:

Tira fina de pano, corda, couro ou qualquer outro material, com que se ata a boca
de uma pessoa, impedindo-a de falar ou gritar.
Instrumentos de punição
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO

Moringa
NA:
TG:
SCA:

Bilha de barro usada para acondicionar e conservar fresca a água potável.
Bilha
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Mororó
USE:
SCA:

Socó
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Morrião
NA:
TG:
SCA:
Morsa
NA:
UP:
TG:
SCA:

Capacete de combate sem viseira, com uma cimeira alta e orelheiras, usado
outrora por soldados, e cujo tope era encimado por plumas ou quaisquer outros
adornos.
Capacete de combate
1302 Equipamento de Defesa
Torno fixado a uma bancada de trabalho, que segura, entre um grampo fixo e um
móvel, a peça a ser limada, serrada, polida.
Torno de bancada
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Morteiro (artilharia)
NA:
Peça de artilharia curta, de grande diâmetro e grosso calibre, através da qual são
lançadas bombas em grandes ângulos de elevação.
TG:
Peça de artilharia
TA:
Bomba
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Mosquetão
NA:
Arma de fogo longa, menor que a carabina, com baioneta, usada, no Brasil, pelos
soldados de cavalaria e artilharia. Após o início do século XX, as clavinas passaram
a ser chamadas de mosquetões.
TG:
Arma de fogo
TA:
Clavina
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Mosquete
NA:
Arma de fogo semelhante a uma espingarda, porém muito mais pesada e de maior
calibre, razões pelas quais é geralmente usada sobre um apoio ou forquilha.
TG:
Arma de fogo
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Mosquiteiro
NA:
Rede de fino traçado, empregada como cortinado em torno do leito,
especialmente de crianças, a fim de resguardar os que dormem do ataque dos
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TG:
SCA:

mosquitos.
Acessórios de interiores
0201 Acessórios de Interiores

Mostruário de tecidos
NA:
Catálogo de tecidos utilizado para exibição de amostras reduzidas do material
têxtil. Geralmente possui formato de livro como os tecidos dispostos como se
fossem páginas. Utilizado principalmente por lojas de vendas de tecidos ou por
profissionais da área.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
TE:
Amostra de tecido
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Motocicleta
NA:
Veículo motorizado, maior e mais pesado que uma bicicleta, mas semelhante a
esta por possuir duas rodas alinhadas uma atrás da outra e transportar somente
mais uma pessoa além do motociclista.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Motor marítimo
NA:
Engenho mecânico cujo movimento, gerado por alguma fonte de energia, se
transmite ao eixo propulsor da embarcação. A fonte de energia pode ser o vapor,
combustíveis fósseis ou eletricidade.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
TE:
Conta-giros de embarcação
Eixo propulsor de embarcação
Hélice de embarcação
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Mouse
NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

Equipamento periférico de entrada de microcomputadores, movido com a mão,
dotado de um a três botões, que repousa em uma superfície plana (mouse pad)
sobre a qual pode ser movimentado, provocando o deslocamento análogo de um
cursor na tela do terminal de vídeo. Pode ser com ou sem fio e também fazer parte
integrante de teclados.
Rato
Periférico (computador)
Mouse pad
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Mouse pad
NA:
Pequeno tapete, geralmente de material emborrachado e na forma retangular,
criado para facilitar os movimentos do mouse. Existem também modelos
ergonômicos, com descansos internos para o pulso.
TG:
Periférico (computador)
TA:
Mouse
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Móvel
USE:
SCA:

Mobiliário
0202 Mobiliário
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Mozeta
NA:

UP:
TG:
SCA:

No culto católico, capa curta e com pequeno capuz, aberta ou abotoada à frente,
usada, durante o inverno, nos ofícios sobre a batina ou, eventualmente, sobre a
sobrepeliz ou o roquete, por determinados clérigos (papa, cardeais, bispos,
abades, cônegos) como sinal de jurisdição. A cor e o tipo de tecido variam
consoante o tempo litúrgico e a dignidade eclesiástica do clérigo que a usa. O
capuz é cosido ou aplicado com botões ou colchetes.
Camalha
Murça
Vestuário litúrgico e ritual
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

MP3-player
NA:
Aparelho eletrônico no qual as informações sonoras são reproduzidas a partir de
arquivos digitais gravados em formato MP3 ou outros.
TG:
Sistema de som
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Mufla dentária
NA:
Caixa metálica de cerca de 10cm quadrados, feita geralmente de bronze, onde são
preparados os materiais que serão utilizados para a feitura de próteses dentárias.
A mufla é separada em duas partes: em uma delas é colocado o molde em gessopedra e na outra o negativo deste molde, também em gesso-pedra. Existem
muflas de diversos tamanhos, de acordo com a prótese que será feita: para
dentadura, pontes fixas, prótese unitária etc.
TG:
Molde de prótese dentária
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Muiraquitã
NA:
Acessório mágico-ritual que se constitui em uma espécie de amuleto, de pedra
verde, associado às amazonas.
TG:
Amuleto
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Muleta
NA:
TG:
SCA:

Bastão comprido, com encosto na parte superior adaptado à axila, no qual se
apoia quem tem dificuldade de caminhar ou não possui uma das pernas.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Multiprocessador de alimentos
USE: Processador de alimentos (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Munhequeira
USE: Protetor de punho
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Munição completa
USE: Cartucho
SCA: 1303 Munição e Acessórios
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Munição e acessórios
NA:
Conjunto de balas, projéteis, cartuchos etc. usados nas armas, como elemento
descartável, ou em ações armadas, como granadas de mão, bombas lançadas de
aviões ou navios, minas etc., e seus acessórios como cartucheira, cunhete etc.
TG:
Equipamentos de caça e de guerra
TE:
Calculador de torpedo
Carregador de cartucho
Cartucheira
Cartucho
Chumbeiro
Cunhete
Espoleta
Fôrma de bala
Mina
Pederneira
Pólvora
Projétil
Taco
SCA: 13 EQUIPAMENTOS DE CAÇA E DE GUERRA
Murça
USE:
SCA:

Mozeta
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Murça (lima)
NA:
Lima serreada de finos dentes, usada pelos gravadores.
TG:
Lima
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Muro
NA:
TG:
SCA:

Parede reforçada que circunda, veda e protege um recinto ou separa um lugar do
outro.
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos

Naggarah
USE: Naqqara
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Naqqara
NA:
UP:
TG:
SCA:
Narguilé
NA:

Instrumento de percussão árabe usado aos pares, afinados em alturas diferentes,
com fuste côncavo feito de couro, prata, cobre, bronze, madeira ou argila. A
membrana é percutida com baquetas.
Naggarah
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música
Espécie de cachimbo muito usado por hindus, persas e turcos, constituído de um
fornilho - peça de barro ou cerâmica onde se coloca o tabaco e, por cima deste, o
carvão em brasa -, tubo longo ou mangueira, cuja ponta termina numa piteira 562
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UP:
TG:
SCA:

removível, quando usado em locais públicos - por onde se aspira o fumo, e um
vaso cheio de água perfumada que o fumo atravessa antes de chegar à boca.
Narguilhé
Cachimbo
0303 Objetos de Fumantes

Narguilhé
USE: Narguilé
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Nariz de palhaço
NA:
Nariz postiço, em forma de bola, pintado de vermelho e preso ao rosto do ator
com um elástico.
TG:
Objetos associados às artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Nassa
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Armadilha de pesca, trançada, constituindo-se em um tipo de cesto cilíndrico,
afunilada na extremidade posterior, com reforço de anéis de cipó, provida de um
cone interno feito de varetas soltas, próximas umas das outras.
Jequi
Jiqui
Armadilha de pesca
Cesta
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Natureza-morta
NA:
Pintura na qual se representam coisas ou seres inanimados.
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Nauscópio
NA:
Instrumento óptico de longo alcance, usado a bordo para ver outros navios ou a
terra distante.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Nautômetro
NA:
Instrumento para medir distâncias no mar.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Navalha
NA:
TG:
TE:
SCA:

Utensílio de corte, dobrável, cujo cabo também é a bainha onde se guarda a
lâmina, usado para fazer a barba e eventualmente como arma branca.
Equipamento de atividades de prestação de serviços
Objetos de toalete
Afiador de navalha
0305 Objetos de Toalete
0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços

Naveta
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NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Recipiente, geralmente metálico, para guardar os grãos de incenso. Geralmente
sobre um pé, o recipiente apresenta a forma de uma nau estilizada, abrindo-se
total ou parcialmente na parte superior, por uma ou duas tampas com dobradiças;
pode ser acompanhado por uma colher de incenso.
Objetos rituais e cerimoniais
Colher de naveta
Turíbulo
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Naveta (tecelagem)
NA:
Lançadeira de tear ou de máquina de tecer, que tem forma de barco, usada com
fios muito finos. No seu interior existe um carretel onde o fio da tecelagem é
enrolado.
UP:
Navete
TG:
Lançadeira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Navete
USE:
SCA:
Navio
NA:

TG:
TE:

SCA:

Naveta (tecelagem)
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Embarcação de grande porte, de acordo com o tipo de navegação (marítima,
fluvial, lacustre), que pode navegar sobre ou sob a superfície das águas, acionada
pelo vento, com número variável de mastros, de acordo com a capacidade e
dimensões, por vapor, pela eletricidade ou por qualquer outra força motriz,
geralmente com capacidade para transportar os seus próprios barcos, botes, botes
salva-vidas ou lanchas etc., usada para diversos fins, desde transporte de
passageiros até cargas e supercargas, com objetivo comercial.
Veículos marítimos e acessórios
Navio de adestramento
Navio de apoio
Navio de guerra
Navio de lazer
Navio de pesquisa
Navio mercante
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Navio-escola
USE: Navio de adestramento
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Navio de adestramento
NA:
Navio destinado à aprendizagem e ao adestramento de praças especiais
(aspirantes e guardas-marinhas) e de alunos de escola mercante, com o fim de
guarnecerem navios (de guerra ou mercantes). Adapta a nova tripulação às
atividades diárias do navio, adestrando-a nas áreas de navegação, meteorologia,
marinharia, operações navais, controle de avarias etc.
UP:
Navio-escola
TG:
Navio
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
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Navio de apoio
NA:
Navio que executa missões de apoio logístico para embarcações e instalações em
águas territoriais nacionais como rebocar, suprir as unidades de exploração e
produção com os insumos necessários às suas operações, auxiliar na montagem e
lançamento de equipamentos e tubulações, e no manuseio de âncoras, combater
a poluição, combater incêndios, fazer a manutenção de plataformas e estruturas
submersas etc.
TG:
Navio
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Navio de guerra
NA:
Navio destinado a executar operações de guerra.
TG:
Navio
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Navio de lazer
NA:
Navio que tem a finalidade única de transportar pessoas e suas bagagens, e que
possui uma estrutura voltada ao lazer. Pode ser para viajens normais como para
cruzeiros turísticos.
TG:
Navio
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Navio de pesquisa
NA:
Navio para pesquisas referentes aos oceanos e mares como os navios
oceanográficos.
TG:
Navio
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Navio mercante
NA:
Navio destinado ao comércio marítimo como petroleiros, cargueiros, graneleiros
etc.
NI:
Usar apenas para navios de transporte de carga comercial.
TG:
Navio
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Navisazimut
USE: Bússola
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Navisfera
NA:
Esfera destinada à resolução gráfica dos diversos problemas de navegação por um
arco de círculo máximo.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Nécessaire
NA:
Bolsa, estojo, caixa, sacola, maleta, valise etc. usado para guardar objetos de uso
pessoal relacionados à higiene e/ou beleza.
UP:
Bolsa de cosméticos
TG:
Objetos de toalete
TA:
Frasqueira
SCA: 0305 Objetos de Toalete
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Negativo de vidro
NA:
Negativo fotográfico cujo suporte é o vidro.
TG:
Negativo fotográfico
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Negativo fotográfico
NA:
Fotografia geralmente em suporte transparente ou translúcido, cuja escala de
valores é inversa à do tema fotografado, isto é, os valores tonais (claro e escuro)
ou cores da cena original se encontram invertidos.
TG:
Fotografia
TE:
Negativo de vidro
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Netsukê
USE:
SCA:

Netsuquê
0306 Vestuário

Netsuquê
NA:
No Japão, contrapeso para um laço que pende do cinturão (obi) do quimono.
Trata-se de pequena peça entalhada, normalmente em marfim ou madeira,
representando diversas figuras. Não se utiliza sozinho, mas sim com diferentes
receptáculos tais como as caixas para medicamentos (inro), as bolsas para tabaco
ou as bolsas para moedas (kinchaku). Como o quimono não tem bolsos, os
pertences pessoais eram levados nestas bolsas, atadas ao cinturão. Sua utilização
começou em meados do século XVII.
UP:
Netsukê
TG:
Vestuário
TA:
Figura (escultura)
Quimono
SCA: 0306 Vestuário
Ngonge
USE:
SCA:
Nicho
NA:
TG:
SCA:
Nimbo
USE:
SCA:
Nível
NA:

Agogô
0604 Objetos Associados à Música
Cavidade ou vão em parede ou muro onde se colocam estátuas, vasos ou qualquer
objeto ornamental.
Elemento decorativo
0101 Elementos de Construção
Auréola
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Instrumento usado para aferição da horizontalidade de superfícies, importante
acessório na colocação de pisos, armários, prateleiras etc. que requerem
posicionamento correto. Os níveis são produzidos com corpo de madeira, plástico,
metal ou metal imantado, e possuem comprimentos variados de acordo com o
trabalho. a ser executado. Existem vários tipos, como o de pedreiro, o de bolha
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TG:
TE:
TA:
SCA:

etc.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Nível de bolha
Prumo
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Nível de bolha
NA:
Nível provido de um pequeno recipiente cilíndrico feito de acrílico, com dois traços
de aferição, preenchido com líquido viscoso que forma uma bolha fixa de ar.
TG:
Nível
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Niveladora
NA:
Máquina de terraplenagem equipada de lâmina angular ajustável (tanto na altura
quanto na inclinação), usada para nivelar ou limpar terrenos, abrir fossos, nivelar
estradas e realizar pequenas escavações.
UP:
Aplanadora
Patrol
Patrola
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Nodachi
USE:
SCA:

Sabre
1301 Armas e Acessórios

Normógrafo
NA:
Aparelho de desenho constituído de várias réguas, de material transparente,
geralmente plástico, providas com letras e números recortados que servem de
moldes para letreiros e legendas.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Nossa Senhora
USE: Imagem da Virgem Maria
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Nota (dinheiro)
USE: Cédula
SCA: 1101 Dinheiro
Nota de crédito rural
NA:
Título de crédito que contém uma promessa de pagamento em dinheiro feita pelo
produtor rural ou cooperativa.
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Nota do Tesouro Nacional
NA:
Título público federal com rentabilidade pós-fixada, vinculado à inflação ou ao
câmbio.
UP:
NTN
TG:
Documentos públicos de captação de recursos
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SCA:

1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos

Nota fiscal
NA:
Recibo no qual constam nome, endereço, número de registro etc. de firma que
vende produto ou serviço, e no qual se especificam mercadoria ou serviço
vendidos, seu comprador, o preço etc., cujo original se entrega ao comprador, e
cujas cópias são para controle do fisco e da contabilidade da firma vendedora.
Documento obrigatório após qualquer transação de venda de produtos ou
serviços, na medida em que documenta a transação e serve para o recolhimento
de impostos.
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Nota promissória
NA:
Documento formal (título de crédito) de promessa de pagamento emitido por
devedor (pessoa física ou jurídica), no qual se compromete a pagar ao credor
determinada quantia, em determinado prazo, em determinadas condições.
UP:
Promissória
TG:
Documentos de comércio
TE:
Nota promissória rural
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Nota promissória rural
NA:
Nota promissória utilizada nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola,
extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou
cooperativas.
TG:
Nota promissória
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Notebook
NA:
Computador pessoal portátil, de tamanho aproximado de um livro ou caderno,
que utiliza bateria recarregável como fonte de energia. É menor e mais leve do
que o seu antecessor, o computador portátil (laptop computer). Parece uma
maleta e o teclado e a tela de vídeo são compactos. Pesa cerca de 2 kg.
UP:
Microcomputador portátil
TG:
Computador pessoal
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Novelo
NA:
TG:
TA:
SCA:

Amontoado de fios têxteis enrolados sobre si mesmos.
Equipamento de atividades de transformação
Casal (caixa)
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Novo Testamento
NA:
Cânone cristão formado por vinte e sete livros e centrados na pessoa e obra de
Jesus Cristo e sua vida junto aos apóstolos. Conta com textos classificados em
grandes categorias: os quatro Evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João); os feitos
dos apóstolos (atribuídos ao redator do Evangelho de Lucas, que seria discípulo do
apóstolo Paulo); as cartas ou epístolas, divididas em duas grandes seções: Cartas
de Paulo, classificadas segundo seu comprimento e seus destinatários, a Epístola
aos hebreus (anônima), e as Epístolas chamadas católicas, designadas pelo autor
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TG:
SCA:
NTN
USE:
SCA:
Obelisco
NA:
TG:
TA:
SCA:
Objetiva
NA:

TG:
SCA:

ao qual são atribuídas. Finalmente, o Apocalipse (Revelação), atribuído a João.
Originalmente foram escritos em grego, à diferença dos textos do Antigo
Testamento, que foram escritos em hebraico.
Bíblia
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Nota do Tesouro Nacional
1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Estrutura vertical comemorativa, de escala monumental, assentada sobre um
pedestal e feita de um só material, de forma quadrangular, alongada, que se
afunila ligeiramente em direção à sua parte mais alta.
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
Escultura civil
Marco comemorativo
0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Lente ou um conjunto de lentes, que forma uma imagem real de um objeto no
plano focal da câmera cinematográfica ou fotográfica ou em um anteparo. Quanto
à sua tipologia, em função do ângulo de captura da imagem, se dividem em:
objetivas angulares, normais e teleobjetivas. As objetivas de cinema não diferem
muito das objetivas comuns de fotografia em seus princípios básicos. Os mesmos
princípios de distância focal e abertura são idênticos. Assim como na fotografia
estática as objetivas próprias de cada fabricante não são compatíveis entre si, em
cinema isso também ocorre, mas com alguns atenuantes. Ao invés dos encaixes de
rosca e baioneta, comuns nas câmeras fotográficas, as objetivas de cinema são
fixadas no corpo da câmera através de um encaixe de pressão, formado por um
anel giratório no bocal do corpo que ao ser girado pressiona as arestas da objetiva
fixando-a ao corpo.
Câmera cinematográfica
Câmera fotográfica
0601 Objetos Associados à Cinematografia
0602 Objetos Associados à Fotografia

Objeto de cena
USE: Adereço cênico
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Objetos associados à cinematografia
NA:
Objetos associados às artes da imagem, compreendendo todos aqueles que
propiciam ou são produtos da arte de reproduzir, sobre uma superfície, por meios
ópticos ou fotomecânicos, uma imagem em um filme cinematográfico.
TG:
Objetos de atividades artísticas
TE:
Câmera cinematográfica
Câmera de vídeo
Filme cinematográfico
Projetor cinematográfico
Videogravação
SCA: 06 OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
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Objetos associados à fotografia
NA:
Objetos associados às artes da imagem, compreendendo todos aqueles que
propiciam ou são produtos da arte de reproduzir, sobre uma superfície, por meios
ópticos ou fotomecânicos, uma imagem em uma fotografia ou em um diapositivo.
TG:
Objetos de atividades artísticas
TE:
Câmera fotográfica
Fotografia
Fotopintura
Luxímetro
Projetor de diapostivos
Visor estereoscópico
TA:
Fotômetro
SCA: 06 OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Objetos associados à gravura
TG:
Objetos de atividades artísticas
TE:
Boneca (gravura)
Buril
Cinzel
Estampa
Matriz de gravura
Ponta-seca
Prensa (gravura)
Rascador (gravura)
Rodo (serigrafia)
Rolete (gravura)
Rolo de tintar
SCA: 06 OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Objetos associados à música
NA:
Objetos relacionados à criação e à interpretação musical: os instrumentos
musicais, que neste Tesauro foram categorizados segundo a classificação de Erich
von Hornbostel e Curt Sachs (1914); os acessórios e os componentes utilizados
para produzir música ou sinais acústicos de todas as formas possíveis; a
documentação musical e os suportes de música.
TG:
Objetos de atividades artísticas
TE:
Acessório musical
Antifonário
Elemento de instrumento musical
Gravação sonora
Instrumento musical
Partitura
SCA: 06 OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Objetos associados às artes cênicas
NA:
Objetos associados às artes cênicas, que englobam todas as artes do espetáculo ou
aquelas manifestações artísticas que supõem uma representação diante do
público. Desta forma, o teatro, a dança e o circo compartilham de características e
técnicas similares desde o momento que exista um cenário e uma comunicação
imediata com o coletivo, formado pelos espectadores.
NE:
Exclui a documentação pertinente ao teatro, dança e circo como programas,
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TG:
TE:

SCA:

cartazes, entradas etc.
Objetos de atividades artísticas
Adereço cênico
Boneco (teatro)
Cenário (desenho)
Equipamento de mágico
Figurino (desenho)
Figurino de espetáculo
Maquete de artes cênicas
Máscara de teatro
Monociclo
Nariz de palhaço
Peruca de palhaço
Refletor
Sapatão de palhaço
Sapatilha de balé
Silhueta (teatro de sombras)
Teatro de bonecos (caixa-palco)
Tutu
06 OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS

Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos usados na elaboração e preparação de
pinturas, esculturas e desenhos, bem como o conjunto dos estudos e das obras
finais resultantes daquelas atividades artísticas.
NE:
Inclui o desenho técnico, obra dos campos da arquitetura e da engenharia.
TG:
Objetos de atividades artísticas
TE:
Academia
Aerógrafo (pintura)
Anatomia
Cavalete com rodízio
Cavalete de ateliê
Cavalete de campo
Cinzel
Curva francesa
Desenho
Esboço
Escalímetro
Escultura
Esfuminho
Estudo preparatório
Exercício (desenho)
Godê
Maquete
Molde de escultura
Molde(escultura)
Normógrafo
Paleta
Pintura
Ponta de prata
Prancheta
Quareógrafo
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SCA:

Régua-tê
Régua paralela
Tento
Tira-linhas
Torno (modelagem)
06 OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS

Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
NA:
Objetos usados em cerimônias promovidas por instituições públicas ou privadas,
civis ou militares, bem como aqueles cuja função principal é homenagear pessoas
e lugares, comemorar eventos, e que geralmente não cumprem uma função
utilitária.
NE:
Inclui os objetos usados em processos públicos de escolha por sorteio ou por
votação como cédulas eleitorais e urnas de sorteio militar.
NI:
Os objetos com função utilitária bem definida, mas que foram produzidos com
caráter comemorativo, indexar nas respectivas categorias. Exemplo: bandeja
comemorativa pertence à subclasse "Objetos e equipamentos de serviço de
alimentos".
UP:
Objetos comemorativos
TG:
Insígnias e objetos cerimoniais e comemorativos
TE:
Bloco comemorativo
Canhão de salva
Cédula eleitoral
Chave comemorativa
Coroa de louros
Envelope de primeiro dia de circulação
Ferramenta simbólica
Fita inaugural
Máximo postal
Medalha-prêmio
Medalha comemorativa
Moeda de coleção
Placa comemorativa
Taça comemorativa
Tocha simbólica
Troféu
Urna de sorteio militar
TA:
Insígnias
Marco comemorativo
Selo comemorativo
SCA: 10 INSÍGNIAS E OBJETOS CERIMONIAIS E/OU COMEMORATIVOS
Objetos comemorativos
USE: Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Objetos de atividades artísticas
NA:
Objetos associados à expressão da atividade humana segundo valores estéticos
como beleza, harmonia, equilíbrio, realizada por meio de uma grande variedade
de linguagens: arquitetura, pintura, desenho, escultura, gravura, música, teatro,
dança, circo, fotografia e cinema, em suas variadas combinações. São portanto as
obras artísticas resultantes dessa atividade, assim como os objetos necessários à
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NE:
UP:
TE:

sua realização ou execução. Neste tesauro, os objetos foram categorizados
segundo a obra de Isabel Trinidad Lafuente, "Tesauro y diccionario de objetos
asociados a la expresión artística", de 2009.
Exclui a arte literária.
Objetos de expressão artística
Objetos associados à cinematografia
Objetos associados à fotografia
Objetos associados à gravura
Objetos associados à música
Objetos associados às artes cênicas
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico

Objetos de atividades esportivas
USE: Equipamento esportivo
SCA: 08 EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Objetos de atividades lúdicas
USE: Equipamento lúdico
SCA: 08 EQUIPAMENTOS DE LAZER E DE ESPORTE
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
NA:
Utensílios e equipamentos usados para ajudar os indivíduos a guardar e
transportar itens pessoais como roupas, adornos etc. e/ou para lhes trazer maior
conforto e comodidade em sua toalete e deficiências físicas.
NE:
Inclui os relógios de uso pessoal.
TG:
Objetos de uso pessoal
TE:
Abotoadeira
Almofada de pescoço
Andador
Aparelho de massagem
Aparelho de surdez
Balança de banheiro
Binóculo de teatro
Bolsa
Bordão
Cadeira de rodas
Calçadeira
Canivete
Châtelaine
Chaveiro
Chupeta
Colar cervical
Comadre
Cuba-rim
Funda (medicina)
Guarda-chuva
Joelheira
Lenço
Lente de contato
Leque
Mala
Mãozinha
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SCA:

Muleta
Óculos
Patinho
Porta-buquê
Porta-chapéus
Porta-comprimidos
Prótese dentária
Prótese ortopédica
Protetor auricular
Protetor de mamilos
Protetor de punho
Relógio de uso pessoal
Saco de água quente
Saco de gelo
Sombrinha
Tipoia
Tornozeleira
Urinol
03 OBJETOS DE USO PESSOAL

Objetos de culto
USE: Objetos de ritos, cultos e crenças
SCA: 09 OBJETOS DE RITOS, CULTOS E CRENÇAS
Objetos de expressão artística
USE: Objetos de atividades artísticas
SCA: 06 OBJETOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Objetos de fumantes
NA:
Utensílios e equipamentos relacionados aos hábitos de fumar, aspirar ou mascar
tabaco, outras ervas ou drogas.
UP:
Artigos de tabagismo
TG:
Objetos de uso pessoal
TE:
Cachimbo
Caixa de fósforos
Cinzeiro
Cortador de charuto
Isqueiro
Papel de cigarro
Piteira
Porta-charutos
Porta-cigarros
Tabaqueira
Triturador de fumo
TA:
Porta-cinzas
SCA: 03 OBJETOS DE USO PESSOAL
Objetos de identificação pessoal
NA:
Utensílios que as pessoas portam consigo, sobretudo quando em trabalho, para
identificá-las. Trazem inscritos o nome do proprietário e outras informações que
variam como cargo, posto ou função, grupo sanguíneo etc.
TG:
Objetos de uso pessoal
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TE:

TA:
SCA:

Crachá de identificação
Fita militar de identificação
Peitilho de identificação
Placa militar de identificação em campanha
Plaqueta militar de identificação
Pulseira de identificação
Insígnias
03 OBJETOS DE USO PESSOAL

Objetos de ritos, cultos e crenças
NA:
Conjunto de objetos criados para dar apoio às cerimônias e/ou rituais de caráter
religioso, conduzidos geralmente de forma sistemática e prescrita, bem como
aqueles criados para evocar, simbolizar ou expressar uma devoção pessoal. Neste
tesauro, os objetos foram categorizados segundo a obra de Isabel Trinidad
Lafuente, "Tesauro y diccionario de objetos associados a ritos, cultos y creencias",
de 2010.
NE:
Não inclui instrumentos musicais nem esculturas, pinturas, desenhos e estampas
de caráter religioso, como imagens sagradas ou devocionais.
UP:
Objetos de culto
TE:
Mobiliário de culto
Objetos rituais e cerimoniais
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
Vestuário litúrgico e ritual
Objetos de toalete
NA:
Utensílios e equipamentos relacionados à higiene e estética pessoais, isto é, ao ato
de se lavar, pentear, maquilar etc.
NE:
Inclui produtos pessoais de higiene e/ou beleza.
UP:
Artigos de toalete
TG:
Lavatório
Objetos de uso pessoal
TE:
Afastador de cutícula
Alicate de cutícula
Alicate de unha
Aparelho de barbear
Aparelho de depilar
Bacia de barbear
Bacia de toalete
Borrifador de perfume
Cílios postiços
Copo de higiene bucal
Cortador de unha
Curvador de cílios
Escova de banho
Escova de cabelo
Escova de dentes
Escovinha de sobrancelha
Escovinha de unha
Espelho de mão
Espelho de maquiagem
Estojo de toalete
Estojo de unha
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TA:
SCA:

Gomil
Lava-olho
Lixa de unha
Luva de banho
Máquina de cortar cabelo
Modelador de cabelo
Navalha
Nécessaire
Palito
Pente
Pinça de sobrancelha
Pincel de barbear
Pincel de maquiagem
Polidor de unha
Porta-cosmético
Saboneteira
Secador de cabelo
Tesoura de unha
Toalha de toalete
Urinol
Cadeira de higiene
03 OBJETOS DE USO PESSOAL

Objetos de uso pessoal
NA:
Conjunto de objetos, utensílios e equipamentos criados para servir às
necessidades pessoais dos indivíduos, tais como os de proteção, higiene e estética
do corpo, adornos, os que suprem suas deficiências físicas etc.
NE:
Exlui os objetos de devoção pessoal. Ver Objetos de Ritos, Cultos e Crenças.
TE:
Adornos corporais
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
Objetos de fumantes
Objetos de identificação pessoal
Objetos de toalete
Vestuário
Objetos domésticos
NA:
Conjunto de objetos, utensílios e equipamentos usados no interior ou no entorno
de edifícios, criados com o propósito de atender a necessidades físicas dos seus
ocupantes ao oferecer, de modo geral, conforto, comodidade, proteção e prazer.
UP:
Equipamento doméstico
TE:
Acessórios de interiores
Mobiliário
Objetos e equipamentos de controle de temperatura
Objetos e equipamentos de iluminação
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
Objetos e equipamentos de segurança
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
Utensílios e equipamentos de animais domésticos
Objetos e equipamentos de controle de temperatura
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para o conforto das pessoas, de
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NE:
UP:
TG:
TE:

SCA:

modo que possam controlar a temperatura do ambiente em que se encontram, de
acordo com suas necessidades. São usados para aquecer ou esfriar espaços
individuais por meio da queima de substâncias, da conexão à fonte de energia,
como eletricidade, ou por dispositivos operados pelas mãos.
Inclui desumidificadores.Exclui partes estruturais de uma construção como lareiras
e conduites de sistemas de calefação ou refrigeração, que devem ficar na
categoria "Estruturas Edificadas e Elementos de Construção".
Condicionador de temperatura
Objetos domésticos
Aquecedor
Ar-condicionado
Desumidificador
Ventilador
02 OBJETOS DOMÉSTICOS

Objetos e equipamentos de iluminação
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para prover iluminação artificial,
bem como os componentes funcionais ou decorativos dos iluminadores ou de suas
instalações. Os iluminadores podem ser portáteis, de pé ou ainda fixos em algum
lugar. Seus respectivos acessórios ou complementos também estão contemplados
nessa subcategoria.
TG:
Objetos domésticos
TE:
Camisa incandescente
Candeeiro
Castiçal
Facho
Globo (luz)
Lamparina
Lanterna
Lanterna de pilhas
Luminária elétrica
Lustre
Manga
Mecha
Porta-vela
Vela
Velador
SCA: 02 OBJETOS DOMÉSTICOS
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para armazenar e preparar
alimentos e bebidas para o consumo humano.
NE:
Exclui os utensílios e equipamentos utilizados na produção de alimentos que se
encontra na categoria Equipamento de atividades produtivas.
UP:
Utensílio de cozinha
TG:
Objetos domésticos
TE:
Abridor de lata
Amassador de batatas
Assadeira
Balança de cozinha
Batedeira
Cafeteira
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TA:
SCA:

Carretilha
Cesta de fritura
Chapa (fogão)
Chocolateira
Churrasqueira
Coador de óleo
Colher (cozinha)
Descaroçador (cozinha)
Descascador (cozinha)
Escorredor (cozinha)
Espremedor (cozinha)
Faca (cozinha)
Fogão
Fôrma de picolé
Forno (cozinha)
Geladeira
Grelha
Liquidificador
Máquina de massa
Medidor culinário
Moedor (cozinha)
Panela
Peneira (cozinha)
Pincel culinário
Polvilhador
Porrão
Porta-mantimento
Processador de alimentos (cozinha)
Ralador (cozinha)
Rolo de massa
Saleiro (cozinha)
Sanduicheira
Secador de salada
Socador de temperos
Tábua (cozinha)
Termômetro culinário
Tesoura de trinchar
Torradeira
Torrador de café bola
Vasilha
02 OBJETOS DOMÉSTICOS

Objetos e equipamentos de segurança
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para prover segurança e proteção
no interior ou no entorno de edifícios.
UP:
Equipamento de segurança
TG:
Objetos domésticos
TE:
Alarme
Cadeado
Chave
Extintor
SCA: 02 OBJETOS DOMÉSTICOS
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Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para a apresentação, serviço e
consumo de alimentos e bebidas por parte dos humanos.
UP:
Utensílio de mesa
TG:
Objetos domésticos
TE:
Açucareiro
Azeitoneira
Bandeja
Bilha
Bomboneira
Botija
Bule
Caixa de chá
Campainha de mesa
Cântaro
Cesta de piquenique
Coador (bebida)
Cobre-bolo
Compoteira
Copo
Copo de apanhar água
Copo de ovo quente
Cremeira
Cremeira (molho)
Cuia de chimarrão
Decantador de vinho
Escova de mesa
Etiqueta de garrafa de bebida
Farinheira
Filtro
Fruteira
Galheta
Garrafa de beber
Garrafa de bebida
Garrafa térmica
Gongo de mesa
Guardanapo
Jarro
Lancheira
Lavanda
Licoreiro
Manteigueira
Marcador de mesa
Marmita
Molheira
Oveiro
Paliteiro
Pimenteiro
Poncheira
Porta-cardápio
Porta-gelo
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SCA:

Porta-torradas
Prato
Prato com base
Prato de bolo
Quebra-nozes
Queijeira
Réchaud
Resfriador
Saladeira
Saleiro de mesa
Tábua de caranguejo
Tábua de pão
Tábua de queijo
Taça de sobremesa
Talha
Talher
Talher de servir
Tâte-vin
Terrina
Tesoura (fruta)
Tigela
Tigela de pingos
Travessa
Xícara
02 OBJETOS DOMÉSTICOS

Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
NA:
Conjunto de utensílios e equipamentos criados para as atividades de limpeza,
arrumação e manutenção realizadas no interior ou no entorno de edifícios, de
forma ocasional ou profissional.
NE:
Inclui o equipamento dos serviços de lavagem de roupa.
UP:
Equipamento de serviços domésticos
TG:
Objetos domésticos
TE:
Aromatizador
Aspirador de pó
Bacia
Desentupidor
Enceradeira
Escorredor de prato
Escorredor de talher
Escova de limpeza
Escovão
Espanador
Ferro de passar
Limpa-pés
Lixeira
Máquina de lavar louça
Máquina de lavar roupa
Máquina de secar roupa
Pá de lixo
Pano de limpeza
Pano de prato
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TA:
SCA:

Porta-cinzas
Pregador de roupa
Prensa de passar roupa
Rodo (água)
Secador de roupa
Tina (roupa)
Varal de roupa
Vassoura
Equipamento de atividades produtivas
02 OBJETOS DOMÉSTICOS

Objetos pecuniários
NA:
Conjunto de objetos/documentos relativos a dinheiro ou representativos de
dinheiro, bem como aqueles que servem de instrumento para obtenção de
serviços bem definidos como moedas, cédulas, ações, faturas, selos postais, fichas
telefônicas etc.
NE:
Exclui os utensílios e equipamentos usados na fabricação de moedas, cédulas e
barras de ouro/prata.
TE:
Barra de ouro/prata
Dinheiro
Documentos de câmbio
Documentos de comércio
Documentos de pagamento
Documentos de sociedades por ações
Documentos postais
Documentos públicos de arrecadação
Documentos públicos de captação de recursos
Objetos rituais e cerimoniais
NA:
Conjunto de utensílios de uso nos cultos e rituais das diversas religiões, bem como
aqueles devocionais, de uso pessoal.
NE:
Inclui os objetos de devoção pessoal, atributos de divindades e insígnias
litúrgicas.Exclui imagens devocionais.
TG:
Objetos de ritos, cultos e crenças
TE:
Acéter
Adjá
Ágnus-dei
Alguidar ritual
Aliança
Âmbula
Amuleto
Anel pastoral
Atributo de imagem devocional
Atributo de orixá
Bacia de abluções
Báculo
Baldaquino portátil
Bandeja de esmolas
Bastão de mando (religião)
Bastão processional
Bíblia
Bolsa de esmolas
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Cálice custódia
Cálice litúrgico
Campainha de altar
Campainha de altar (conjunto)
Candelabro de consagração
Castiçal de igreja
Cesta de esmolas
Cetro (religião)
Cilício
Círio
Círio pascal
Concha batismal
Coração devocional
Coroa de imagem devocional
Coroa funerária
Crismeira
Crucifixo
Cruz
Custódia
Custódia processional
Defumador litúrgico
Devocionário
Disciplina
Estola litúrgica
Ex-voto
Faixa funerária
Fita devocional
Galheta (liturgia)
Garrafa de água benta
Gomil batismal
Gomil de abluções
Hissope
Hóstia
Incensário litúrgico
Lâmpada do Santíssimo
Lamparina votiva
Lanterna processional
Manípulo
Máscara cerimonial
Máscara mortuária
Matraca litúrgica
Medalha devocional
Menorá
Mitra
Naveta
Pálio
Palma
Pátena
Piazinha de água benta
Porta-paz
Porta-viático
Relicário
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TA:
SCA:
Oboé
NA:
TG:
TE:
SCA:

Rosário
Sacra
Salva de comunhão
Talismã
Terço
Tintinábulo
Turíbulo
Vaso de esmolas
Vaso purificador
Vaso ritual
Vela
Vela batismal
Vela votiva
Marco funerário
Túmulo
09 OBJETOS DE RITOS, CULTOS E CRENÇAS
Instrumento de sopro feito de madeira e que possui formato cônico, tocado com
palheta dupla. O instrumento é dividido em três seções, sendo que a última possui
uma abertura mais larga denominada campana.
Aerofone
Corne inglês
Ghayta
Oboé musette
0604 Objetos Associados à Música

Oboé musette
NA:
Pequeno oboé afinado em lá bemol, sol, mi bemol ou ré bemol. Estes
instrumentos são frequentemente utilizados para executar as partes mais agudas
e difíceis destinadas ao oboé. No século XX, foram criados oboés musette afinados
em fá para uso na música contemporânea.
UP:
Oboé piccolo
TG:
Oboé
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Oboé piccolo
USE: Oboé musette
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Obrigação ao portador
USE: Debênture
SCA: 1105 Documentos de Sociedades por Ações
Obrigação do reaparelhamento econômico
NA:
Título emitido pelo governo brasileiro de acordo com leis de 1951 e 1956, com o
objetivo de criar o fundo social do BNDEs (Banco Nacional de Desenvolvimento) e
implementar obras de infraestrutura pelo país.
TG:
Documentos públicos de captação de recursos
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Obrigação do Tesouro
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NA:
NI:

TG:
SCA:

Título público emitido pelos governos federal, estadual ou municipal, destinado ao
financiamento de planos, programas, projetos, obras prioritárias etc.
Quando se tratar de obrigações dos Tesouros dos estados ou dos municípios,
acrescentar ao termo, separado por dois pontos e espaço, o nome do estado ou do
município (ex.: Obrigação do Tesouro: Estado de Santa Catarina; Obrigação do
Tesouro: Município de Campinas, SP).
Documentos públicos de captação de recursos
1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos

Obrigação do Tesouro Nacional
NA:
Antiga "Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional" que teve sua denominação
alterada para "Obrigação do Tesouro Nacional" em 1986, e deixou de ser emitida
em 1994.
TG:
Documentos públicos de captação de recursos
TE:
Obrigação reajustável do Tesouro Nacional
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Obrigação reajustável do Tesouro Nacional
NA:
Título da dívida pública emitido pelo Brasil entre 1964 e 1986 com a característica
de pagar remuneração acrescida de correção monetária. O valor unitário do título
passou a representar indexador largamente utilizado na economia brasileira. O
Plano Cruzado (Decreto-Lei 2.284/86) mudou sua denominação para Obrigação do
Tesouro Nacional (OTN). Acabou em 1994.
TG:
Obrigação do Tesouro Nacional
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Obuseiro
NA:

TG:
SCA:
Ocarina
NA:

TG:
SCA:

Na artilharia lisa, boca-de-fogo mais comprida do que o morteiro e mais curta do
que o canhão, tendo os munhões quase a meio. Seus projéteis são a granada e a
metralha. Atualmente, é a peça de artilharia que atira com ângulos de tiro maiores
que os dos canhões, permitindo trajetória acima de massas cobridoras.
Peça de artilharia
1301 Armas e Acessórios
Flauta com formato oval e alongado, oca e geralmente feita de barro cozido, vidro
ou pedra. O instrumento possui em um dos lados um tubo achatado com um
orifício na base por onde o executante sopra e, ao longo do corpo, mais orifícios
para os dedos.
Flauta
0604 Objetos Associados à Música

Octante
USE:
SCA:

Oitante
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Óculo
USE:
SCA:

Luneta de aproximação
0501 Equipamento Associado à Astronomia

Óculo de alcance
USE: Luneta de aproximação
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SCA:
Óculos
NA:
TG:
TE:

SCA:

0501 Equipamento Associado à Astronomia
Aparelho usado para auxiliar, corrigir ou proteger a visão, que consiste em um par
de lentes sustentadas diante dos olhos por uma armação.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
Corrente de óculos
Limpador de óculos
Lornhão
Monóculo
Óculos escuros
Pincenê
Porta-óculos
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Óculos escuros
NA:
Óculos de lente escura criado para proteger a vista dos raios solares.
TG:
Óculos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Odômetro (navegação)
NA:
Odômetro usado a bordo dos navios, no qual um ponteiro que comunica com uma
hélice mergulhada na água marca as milhas percorridas. Ele é formado por uma
hélice, um volante, uma linha de reboque e um registrador (contador).
UP:
Odômetro de superfície
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TE:
Odômetro de fundo
Registrador (odômetro)
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Odômetro (veículo)
NA:
Instrumento que mede distâncias percorridas, bastante comum em automóveis.
Os odômetros estão normalmente indicados no visor ou painel do carro, com a
palavra "ODO" para significar a distância total e "DST" para mostrar a distância
parcial.
UP:
Hodômetro
TG:
Acessórios comuns a diversos tipos de veículos
TA:
Velocímetro
SCA: 1201 Acessórios Comuns a Diversos Tipos de Veículo
Odômetro de fundo
NA:
Odômetro (navegação) no qual a informação obtida depende da diferença entre a
pressão normal (pressão estática) da água, resultante da profundidade à qual está
mergulhado o elemento sensível do equipamento abaixo da quilha, e a pressão
resultante do movimento do navio através da água (pressão dinâmica). Assim,
quanto maior for a velocidade do navio maior será a diferença entre estas duas
pressões.
TG:
Odômetro (navegação)
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Odômetro de superfície
USE: Odômetro (navegação)
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Ofá

SCA:

0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

NA:

Atributo sagrado dos orixás Oxóssi e Logunedé. Espécie de arco e flecha unidos em metal branco ou bronze (Oxóssi); em metal amarelo (Logunedé).
Atributo de orixá
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

TG:
SCA:
Oficleide
NA:

TG:
SCA:
Oitante
NA:

UP:
TG:
SCA:
Ojá

NA:

UP:
TG:
TA:
SCA:

Instrumento de sopro da família dos metais, atualmente fora de uso, mas que foi
muito utilizado nas bandas, no Brasil. O tubo do instrumento é cônico, com um
moderado alargamento no pavilhão, e o tubo principal é curvado na forma de um
"U" estreito. Completando este tubo, há um tudel geralmente circular ou elíptico,
que possui em sua extremidade um bocal parecido com o do trombone. Possui
entre nove e doze chaves.
Aerofone
0604 Objetos Associados à Música
Instrumento a reflexão destinado à medida de distâncias angulares e empregado,
especialmente, na navegação astronômica. Seu nome tem origem no fato de
possuir um setor graduado que abrange somente uma abertura de um oitavo de
círculo.
Octante
Quadrante de Hadley
Instrumento a reflexão
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Faixa longa usada para rodear a cintura das mulheres ou sustentar a criança às
costas da mãe, e, nas religiões de origem africana, para diversas outras finalidades:
como turbante ou rodeando o busto e terminando num laço (na roupa de alguns
orixás); amarrada, com um grande laço, ao redor dos atabaques, em cerimônias
importantes; atada ao tronco da árvore sagrada (gameleira-branca) de Iroko etc.
Sua cor varia conforme o orixá. Compõe o traje de baiana.
Atacã
Faixa (vestuário)
Traje de baiana
0306 Vestuário

Oleômetro
NA:
Instrumento para medir a densidade dos óleos gordos como azeite, amendoim etc.
TG:
Densímetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Omelê
USE:
SCA:

Cuíca
0604 Objetos Associados à Música

Onça
USE:
SCA:

Cuíca
0604 Objetos Associados à Música
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Ondógrafo
NA:
Aparelho destinado a registrar certos movimentos periódicos, como o das ondas
da corrente elétrica alternada. Um espelhinho, que segue as oscilações desta,
projeta um raio luminoso numa fita fotográfica, que as registra.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Ondômetro
NA:
Aparelho próprio para medir o comprimento das ondas eletromagnéticas.
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Oniscópio
NA:
Instrumento ótico projetado para uso em aviões, submarinos ou carros de
combate, semelhante a um periscópio, permitindo a visão panorâmica do
horizonte.
TG:
Acessórios comuns a diversos tipos de veículos
TA:
Periscópio
SCA: 1201 Acessórios Comuns a Diversos Tipos de Veículo
Oratório
NA:

UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Armário fechado, em regra por duas portas frontais, destinado a conter um
pequeno altar e imagens de devoção, no qual se guardam também ornamentos
litúrgicos. São variadíssimas as suas tipologias destinadas às devoções domésticas,
abarcando oratórios portáteis, de suspender e de pousar.
Oratório-armário
Mobiliário de culto
Oratório portátil
Maquineta
0901 Mobiliário de Culto

Oratório-armário
USE: Oratório
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Oratório portátil
NA:
Oratório pequeno contendo uma imagem própria para ser levada de um lugar a
outro para devoção privada.
TG:
Oratório
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Órgão
NA:

Instrumento de sopro formado por uma ou mais séries de tubos individuais, que
vibram pela pressão do ar produzida por mecanismos como pedais, pressão
hidráulica, foles ou meios mecânicos acionados por um ou mais teclados,
denominados manuais. O ar produzido pelos foles é acumulado pelo someiro, uma
espécie de caixa de ar, e cada tecla aciona um mecanismo que permite que o ar se
acumule na válvula da dobradiça correspondente. O ar tem acesso aos tubos
(reunidos por afinidades em seções, chamadas de registros) por meio de uma peça
de madeira corrediça denominada régua de registro, que pode ser controlada pelo
instrumentista.
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UP:
TG:
SCA:

Órgão de tubos
Aerofone
0604 Objetos Associados à Música

Órgão de tubos
USE: Órgão
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Orógrafo
NA:
TG:
SCA:

Instrumento para levantamento orográfico (descrição das montanhas).
Equipamentos associados à topografia e à navegação
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Ossário
USE:
SCA:

Urna sepulcral
0901 Mobiliário de Culto

Ostensório
USE: Custódia
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Oveiro
NA:
TG:
TA:
SCA:

Recipiente para levar à mesa ovos cozidos ou escaldados.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Copo de ovo quente
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Ovo de cerzir
NA:
Ferramenta de madeira, no formato de um ovo, usado no reparo, sobretudo, de
meias. O seu interior, quando oco, guarda agulhas. Nela se esticam tecidos leves,
como malhas, auxiliando a costureira a enxergar a trama que será preenchida com
linha, de forma a cerzir pequenos buracos existentes no tecido.
UP:
Bola de cerzir
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Oxé
NA:
TG:
SCA:
Pá

NA:
TG:
TE:
SCA:

Atributo sagrado do orixá Xangô em forma de machado com duas lâminas,
confeccionado em ferro.
Atributo de orixá
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Ferramenta que consiste numa lâmina larga e achatada embutida em um cabo
comprido, usado para escavar ou remover terra, areia, carvão e outros materiais
sólidos.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Pá de bico
Pá quadrada
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Pá (aquecedor)
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NA:
TG:
SCA:

Utensílio manual relativamente pequeno, formado por uma peça larga e achatada
e um cabo mais ou menos longo, usado para remover as cinzas e as brasas de
aquecedores.
Aquecedor
0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura

Pá (jardinagem)
NA:
Pá com cabo curto utilizada em jardins.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Pá ajuntadeira
USE: Pá quadrada
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Pá de bico
NA:
Pá cuja lâmina de metal tem extremidade pontuda.
TG:
Pá
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Pá de bolo
NA:
Pá pequena que consiste numa lâmina larga adaptada a um cabo comprido, usada
para retirar fatias de bolo depois de cortá-lo com uma faca.
TG:
Talher de servir
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pá de lixo
NA:
Pá usada para recolher o lixo varrido pela vassoura, geralmente de alumínio ou
plástico, e de cabo curto do mesmo material ou de madeira. Algumas pás de lixo
possuem cabo longo, facilitando o trabalho de quem varre.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Pá de pedreiro
USE: Colher de pedreiro
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Pá de pedreiro comemorativa
USE: Ferramenta simbólica
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Pá de queijo
NA:
Pá de madeira ou de plástico, de cabo longo, usada na fabricação de queijo coalho
para cortar a coalhada em pedaços menores antes desta seguir para a mesa
dessoradora.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Pá quadrada
NA:
Pá cuja lâmina de metal é quadrangular, usada em superfícies planas.
UP:
Pá ajuntadeira
TG:
Pá
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SCA:
Padiola
USE:
SCA:
Paiá
NA:
UP:
TG:
SCA:

0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Maca
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Chocalho que consiste em uma correia de couro com guizos atada às pernas dos
dançadores. Também pode ser confeccionado com latinhas em que se colocam
seixos ou sementes e que são amarradas aos tornozelos.
Gunga
Chocalho
0604 Objetos Associados à Música

Painel decorativo
NA:
Superfície realçada por moldura, cordão, cercadura, relevo ou rebaixo, ou por uma
cor ou uma textura diferenciada, em diversos elementos da construção como
paredes, muros e tetos. Pode ser decorado com pintura, recortes, baixo-relevo e
mosaicos ou ser liso. Pode ser cheio ou vazado. Pode ser parte integrante do
elemento em que se encontra ou ser afixado neste. Tem frequentemente uma
função decorativa.
TG:
Elemento decorativo
TA:
Azulejo
SCA: 0101 Elementos de Construção
Paisagem (desenho)
USE: Desenho de paisagem
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Paisagem (gravura)
USE: Estampa de paisagem
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Paisagem (pintura)
USE: Pintura de paisagem
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pala-poncho
NA:
Pala grande, de forma retangular, com os cantos levemente arredondados e
franjas ao redor.
UP:
Poncho-pala
TG:
Pala (capa)
SCA: 0306 Vestuário
Pala (cálice)
NA:
Objeto rígido, pequeno, geralmente quadrado ou retangular, sagrado e bento.
Cobre o cálice e a pátena durante a missa. A pala é composta de uma ou duas
peças de tecido, reforçadas no interior por um cartão e geralmente bordadas. A
parte superior deve ser de tecido branco ou de linho, podendo ser drapeada em
ouro, prata ou na cor do tempo litúrgico.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
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Pala (capa)
NA:
Capa leve, retangular, com franjas nos quatro lados. A gola é um simples talho por
meio do qual o portador enfia a cabeça.
TG:
Capa
TE:
Pala-poncho
SCA: 0306 Vestuário
Pala de boldrié
NA:
Pequeno recipiente de pano ou couro colocado no boldrié ou talabarte para
sustentar a haste de uma bandeira ou de uma arma branca.
TG:
Boldrié
Talabarte
SCA: 1001 Insígnias
1301 Armas e Acessórios
Palafita
NA:
TG:
SCA:

Espécie de habitação construída em regiões próximas ou sobre um curso d'água,
ou em áreas alagadiças como as margens de rios, mangues etc., apoiada sobre
estacas de madeira que a mantêm acima do nível do solo.
Estruturas edificadas
0103 Estruturas Edificadas

Palanqueta
NA:
Projétil de artilharia lisa, composto de duas esferas, semiesferas ou cilindros de
ferro, unidas por uma corrente ou barra igualmente de ferro, empregado nos
combates navais para destruir a mastreação e o velame das embarcações inimigas.
TG:
Projétil
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Palavras-cruzadas
NA:
Jogo de tabuleiro em que dois a quatro jogadores procuram marcar pontos
formando palavras interligadas, usando pedras com letras em um quadro dividido
em 225 casas (15 x 15).
UP:
Scrabble
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Paleta
NA:
TG:
TE:
SCA:

Peça feita geralmente de madeira fina, com formato elíptico ou retangular,
provida de um orifício em uma das extremidades para introduzir o polegar, usada
pelos pintores para colocar tintas e misturar cores.
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
Paleta com nichos
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Paleta com nichos
NA:
Paleta feita de cerâmica, plástico ou metal, com diversos compartimentos,
apropriada para o pintor lidar com tintas líquidas.
TG:
Paleta
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Paleta de colarinho
USE: Barbatana de colarinho
SCA: 0306 Vestuário
Paletó
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Palheta
USE:
SCA:
Pálio
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Espécie de casaco de corte reto, mangas compridas e bolsos externos, cujo
comprimento alcança a altura dos quadris. Exitem diversos estilos e pode fazer
parte de um terno ou de um costume.
Vestuário
Blazer
Jaquetão
Costume
0306 Vestuário
Plectro
0604 Objetos Associados à Música
Insígnia de dignidade atribuída ao papa, a alguns arcebispos e, mesmo, a alguns
bispos. Trata-se de tira de tecido de lã branca, estreita e de forma circular, que
cinge os ombros, e da qual pende, sobre o peito e costas, duas faixas curtas, cada
uma delas com uma placa de chumbo revestida de tecido preto, que permite
manter a peça na posição apropriada. Como ornamento, traz seis cruzes em seda
preta, colocadas, quatro sobre a faixa circular e uma em cada uma das faixas
pendentes. Três das cruzes na faixa circular apresentam presilhas por onde passam
alfinetes em metais preciosos usados como adorno e para fixar o pálio à casula.
Objetos rituais e cerimoniais
Alfinete de pálio
Insígnias
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Pálio processional
NA:
Dossel móvel suspenso sobre o presbítero que leva, na procissão eucarística, o
Santíssimo Sacramento ou, na Quinta-Feira Santa, os Santos Óleos, bem como
sobre relíquias, imagens religiosas ou altos dignitários. É constituído por uma
armação de quatro, seis ou oito varas, levadas por homens (paliários) e que
sustentam uma armação em tecido.
UP:
Baldaquino processional
TG:
Mobiliário de culto
TE:
Umbela processional
Vara de pálio processional
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Paliteiro
NA:

TG:
SCA:

Recipiente onde se colocam palitos à mesa. Os paliteiros de uso corrente são, em
geral, caixas de louça com um orifício, ou cilindros com tampa de metal ou outro
material. Os antigos são suportes de formas variadas, de prata, metal ou
porcelana, dotados de pequenos furos para se espetar os palitos.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Palito
NA:
NI:
TG:
SCA:
Palma
NA:

UP:
TG:
TE:
SCA:

Utensílio que se constitui em uma pequena haste pontiaguda em uma ou ambas
extremidades, em geral de madeira, plástico ou até mesmo marfim, para limpar os
dentes.
Usar apenas quando não descartável.
Objetos de toalete
0305 Objetos de Toalete
No culto católico, flores artificiais de vários materiais, incluindo prata, dispostas
em forma de ramalhete e usadas para ornamentar o altar e seu entorno imediato.
O ramalhete tem, em geral, como suporte, um vaso do mesmo material e a
decoração apenas na face anterior. Por analogia, também se designa como palma
a peça litúrgica, de forma semelhante à acima descrita, com decoração em curvas
abstratas que emolduram um centro onde são representados símbolos sagrados
ou é inserido um relicário.
Ramo de altar
Objetos rituais e cerimoniais
Suporte de palma
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Palma de martírio de imagem devocional
NA:
Atributo de imagem sagrada, geralmente uma escultura, aludindo à sua condição
de mártir.
TG:
Atributo de imagem devocional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Palmatória
NA:
Instrumento de suplício dotado de uma peça circular de madeira, com cinco
orifícios, em formato de cruz e provido de um cabo, usado para bater na palma da
mão de pessoa castigada.
TG:
Instrumentos de punição
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Palmatória (castiçal)
NA:
Castiçal pequeno, geralmente de metal, em forma de prato, com uma pequena asa
e suporte para uma vela.
TG:
Castiçal
TA:
Palmatória pontifical
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Palmatória pontifical
NA:
Castiçal pequeno e portátil, em forma de prato, com uma pequena asa e suporte
para uma vela, e em prata. Por vezes pode ter uma alça larga na qual, em alguns
exemplares, se guarda uma vela de reserva. Utilizada para iluminar os livros
litúrgicos durante as missas pontificais. Seu uso se reserva aos cardeais, bispos,
assim como a certos abades e prelados seniores.
TG:
Castiçal de igreja
TA:
Palmatória (castiçal)
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Palmilha
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NA:
TG:
SCA:
Palmtop
NA:
UP:
TG:
SCA:

Peça de couro, pelica, tecido, plástico etc. que reveste internamente a sola dos
calçados.
Calçado
0306 Vestuário
Computador pessoal portátil, com tela sensível ao toque, do tamanho aproximado
de uma mão aberta, que utiliza bateria como fonte de energia.
Assistente pessoal
Computador de mão
Personal digital assistant
Computador pessoal
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Pandeirão
NA:
Pandeiro de grandes dimensões sem as soalhas convencionais. Bastante utilizado
por alguns grupos de bumba-meu-boi no Estado do Maranhão.
UP:
Pandeirola
TG:
Pandeiro
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Pandeirico
NA:
Pandeiro de pequenas dimensões sem as soalhas convencionais. É utilizado em
alguns grupos de bumba-meu-boi do Estado do Maranhão.
TG:
Pandeiro
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Pandeiro
NA:

TG:
TE:
SCA:

Instrumento de percussão cujo som é obtido quando a membrana é percutida com
as mãos ou ponta dos dedos. Trata-se de um aro de madeira, com um lado
recoberto por membrana, em que se fazem aberturas para colocar soalhas ou
guizos.
Membranofone
Pandeirão
Pandeirico
Riqq
0604 Objetos Associados à Música

Pandeirola
USE: Pandeirão
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Pandorga
USE: Pipa (objeto lúdico)
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Panela
NA:
TG:
TE:

Recipiente de barro ou de metal quase sempre redondo, largo e de altura variável,
dotado de alças ou cabo, usado no cozimento de alimentos.
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
Caldeirão
Canecão
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SCA:

Chaleira
Cuscuzeiro
Frigideira
Leiteira
Panela de pressão
Panela elétrica
Paneleiro
Tacho
Tampa de panela
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Panela de alambique
NA:
Recipiente de cobre usado em alambiques artesanais e que exerce a função da
caldeira, ou seja, como local de armazenamento da matéria-prima que será
destilada.
TG:
Alambique
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Panela de pressão
NA:
Panela na qual os alimentos são cozidos a temperaturas acima do ponto de
ebulição da água à pressão ambiente, possibilitando reduzir o tempo de
cozimento. É provida de tampa que veda hermeticamente o seu interior e de
válvula para que escape o vapor e permita que a panela seja usada com segurança.
TG:
Panela
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Panela elétrica
TG:
Panela
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Paneleiro
NA:
Móvel de metal usado para pendurar panelas cuja forma é variável. Quando de pé,
é composto de uma haste vertical provida de braços. Quando suspenso no ar, é
um aro de onde pendem ganchos.
TG:
Panela
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Panô
NA:
TG:
SCA:

Objeto de adorno de parede, em fazenda tecida, bordada ou pintada, retangular,
que é pendurado ou armado de forma rígida sobre suportes.
Acessórios de interiores
0201 Acessórios de Interiores

Pano-da-costa
NA:
Faixa de tecido de algodão, liso ou listrado em cores vivas, retangular, cuja
concepção é originária da África. Compõe o traje da baiana, sendo adotado como
roupa ritual nas religiões afro-brasileiras obedecendo às cores simbólicas dos
orixás.
TG:
Faixa (vestuário)
TA:
Traje de baiana
SCA: 0306 Vestuário
595

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
Pano de bandeja
NA:
Pequena cobertura para bandejas, podendo ser em tecido, crochê, renda etc.
TG:
Bandeja
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pano de chão
NA:
Pano de limpeza feito, geralmente, de saco de farinha.
TG:
Pano de limpeza
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Pano de limpeza
NA:
Tecido de boa absorção utilizado para a remoção de pó e sujeira, geralmente de
formato retangular.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
TE:
Pano de chão
Pano de pó
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Pano de mesa
NA:
Pano colocado sobre os móveis de pousar com o fim decorativo e/ou para
preservar as superfícies, sobretudo as de madeira, de arranhões.
TG:
Acessórios de interiores
TE:
Caminho de mesa
TA:
Descanso de copo
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Pano de pó
NA:
Pano de limpeza apropriado para retirar o pó, geralmente de flanela ou de tecidos
sintéticos.
TG:
Pano de limpeza
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Pano de prato
NA:
Peça de pano de tecido absorvente (algodão ou linho), normalmente retangular,
destinado à secagem manual de louças ou outros utensílios de cozinha.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Pano mortuário
NA:
Tecido que reveste o caixão nas exéquias. Apresenta cores e motivos decorativos
fúnebres e, geralmente, uma grande cruz dourada, prateada ou branca.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
TA:
Caixão
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Pano ritual
NA:
Pano que possui várias opções de uso em ritos de bodas, batizados, enterros,
banquetes rituais ou sacrificiais etc. A ornamentação responde, em qualquer caso,
à sua função.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
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Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
NA:
Panos e tecidos de variadas dimensões usados para recobrir e/ou adornar o
mobiliário de culto e os objetos rituais e cerimoniais dos espaços sagrados.
NE:
Não inclui vestuário litúrgico.
UP:
Adornos sagrados
TG:
Objetos de ritos, cultos e crenças
TE:
Almofada de altar
Almofada de faldistório
Almofada de Sexta-feira Santa
Almofada funerária
Antipêndio
Bolsa de corporal
Bolsa de viático
Capa de faldistório
Conopeu
Corporal
Escapulário
Estandarte de procissão
Gremial
Mantel crismal
Mantel de altar
Mantel de comunhão
Mantel de credência
Manustérgio
Pala (cálice)
Pano mortuário
Pano ritual
Paramento de ambão
Paramento de púlpito
Purificador
Tapete de altar
Véu da Paixão
Véu de âmbula
Véu de cálice
Véu de círio pascal
Véu de consagração dos Santos Óleos
Véu de cruz de altar
Véu de custódia
Véu de estante de altar
Véu do cálice da Quinta-feira Santa
Véu umeral
SCA: 09 OBJETOS DE RITOS, CULTOS E CRENÇAS
Pantalona
NA:
Calça comprida e larga, feminina, com bocas amplas que caem sobre os pés, de
tecido leve, de corte semelhante a uma saia.
UP:
Calça pantalona
TG:
Calça comprida
SCA: 0306 Vestuário
Pantômetro
NA:
Instrumento destinado à medida de ângulos na superfície terrestre, composto de
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TG:
TA:
SCA:
Pantufa
USE:
SCA:

duas caixas cilíndricas. O cilindro superior possui uma bússola na cobertura, duas
alidades com pínulas a 90 graus uma da outra e um vernier no ponto de contato
dos dois cilindros. O outro cilindro possui na parte de contato uma graduação
dividida em 360 graus que irá fornecer os valores do azimute.
Equipamentos associados à topografia e à navegação
Grafômetro
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Chinelo
0306 Vestuário

Papagaio
USE: Pipa (objeto lúdico)
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Papel-moeda
USE: Cédula
SCA: 1101 Dinheiro
Papel albuminado
NA:
Positivo fotográfico que contém uma imagem à base de prata em suspensão que é
depositada sobre uma fina folha de papel. Consegue-se por uma emulsão de
albumina ou clara de ovo que se mescla com bromuro potássico e ácido acético.
Quando seca, se sensibiliza com nitrato de prata.
TG:
Fotografia
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Papel de carta
NA:
Folha de papel pautada ou não, relativamente fina, usada na correspondência,
podendo trazer impressas marcas de seu proprietário ou outras ilustrações.
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Papel de cigarro
NA:
Papel fino (seda) e especialmente preparado para combustão (industrializado) que
serve para enrolar e preparar cigarros.
TG:
Objetos de fumantes
TE:
Porta-papel de cigarro
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Papel de parede
NA:
Papel decorativo que serve para revestir e decorar as paredes internas das
edificações.
TG:
Elemento decorativo
SCA: 0101 Elementos de Construção
Papel mata-borrão
USE: Mata-borrão
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Papeleira
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USE:
SCA:

Cômoda-papeleira
0202 Mobiliário

Paquímetro
NA:
Instrumento empregado para medir precisamente pequenas distâncias, diâmetros,
espessuras etc., constante de uma escala graduada fixa, duas garras e um cursor
com um nônio. O paquímetro pode ser analógico ou digital e é feito de plástico,
com haste metálica, ou inteiramente de aço inoxidável.
UP:
Compasso de corrediça
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Par de selos
NA:
Dois selos iguais, não destacados um do outro, vertical ou horizontalmente.
TG:
Selo postal
SCA: 1106 Documentos Postais
Para-vento
NA:
Anteparo de madeira colocado no interior das igrejas, logo após a porta principal,
com a função de resguardar o interior do templo e, principalmente, de proteger as
chamas das velas - que iluminavam o interior e também veneravam os santos contra os ventos.
UP:
Guarda-vento
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Parafuso
NA:

TG:
TA:
SCA:

Prego de cabeça chata e sulcado em forma de rosca que fixa com maior segurança
que o prego comum. As cabeças de parafuso são de diversos padrões que
determinam com que ponteira de chave será colocado ou retirado: fenda, fenda
cruzada, estrela, sextavada, quadrada etc.
Prego
Chave de fenda
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Paramento de ambão
NA:
Peça de tecido, em geral ricamente ornamentada, com a qual se adorna a parte
exterior do ambão.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Paramento de púlpito
NA:
Peça de tecido com a qual se adorna exteriormente o púlpito quando há pregação.
Normalmente é de tecido rico e de coloração conforme o tempo litúrgico
correspondente.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Paramento litúrgico
USE: Vestuário litúrgico e ritual
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
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Parapeito
NA:
Peça de pedra, granito, madeira etc. que integra a parte inferior de uma janela e
serve para apoiar quem nela se debruça.
UP:
Peitoril
TG:
Janela
SCA: 0101 Elementos de Construção
Parca
NA:
TG:
SCA:
Parede
NA:

Pari

Jaqueta com capuz e comprimento na altura da coxa, fechada na frente com zíper
e/ou botões, feita de fibras manufaturadas ou lã. O capuz tem acabamento de
pelo sintético ao seu redor.
Jaqueta
0306 Vestuário

TG:
SCA:

Obra, geralmente de alvenaria, que fecha as partes externas de um edifício e
estabelece suas divisões internas.
Elementos de construção
0101 Elementos de Construção

NA:
TG:
SCA:

Curral-de-peixe usado em rio feito de talas e varas.
Curral de peixe
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Parol
NA:
UP:
TG:
SCA:

Tonel de aguardente. Termo do regionalismo de Minas Gerais. Nos porões das
antigas sedes das fazendas mineiras, a cachaça era armazenada em um recipiente
chamado "Parol, onde ficava descansando por longos períodos.
Tonel de aguardente
Alambique
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Partasana
NA:
Arma branca de haste terminada em ponta, atravessada perpendicularmente por
um ferro em forma de meia lua, este com gume em direção à ponta, usada pela
infantaria nos séculos XIII a XVII e, a partir dessa data, por oficiais, como insígnia
de posto.
TG:
Arma branca
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Partitura
NA:
TG:
SCA:

Material gráfico, constituído de notações musicais impressas ou manuscritas,
contendo a totalidade das partes de uma composição musical, ou apenas trechos
da mesma.
Objetos associados à música
0604 Objetos Associados à Música

Passadeira
NA:
Peça longa e estreita de tapete, lona, linóleo etc. para recobrir e proteger escadas,
corredores etc.
TG:
Acessórios de interiores
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SCA:

0201 Acessórios de Interiores

Passadeira (insígnia)
NA:
Insígnia militar colocada nas ombreiras de camisas, túnicas e dólmãs de uniformes
militares, na transversal do ombro.
TG:
Distintivo de uniforme militar
SCA: 1001 Insígnias
Passador
NA:
NI:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Peça de metal retangular (travessa pequena) que integra certas condecorações e
por onde atravessa a fita que irá prendê-las à roupa. Alguns passadores trazem
identificados a própria condecoração e sua qualificação ou nível honorífico.
Usar apenas quando inexistir a condecoração.
Fivela de condecoração
Condecoração
Fita de condecoração
1001 Insígnias

Passador (tecelagem)
NA:
Pequena ferramenta formada por arame bem fino, dobrado sobre si mesmo, e
peça de madeira, usada para auxiliar a passagem da urdidura pelas fendas e furos
do pente liço.
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Passo processional
NA:
Imagem ou grupo escultórico religioso, que representa um acontecimento ou uma
cena que compõe a via-sacra da Paixão de Cristo, e que se carrega em procissão na
via pública, na sexta-feira anterior ao domingo de Páscoa.
TG:
Grupo escultórico
TE:
Imagem processional
TA:
Escultura religiosa
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pasta
NA:
TG:
SCA:

Espécie de bolsa chata de couro, lona, plástico, com ou sem divisões internas,
usada para transportar cadernos, documentos, livros etc.
Bolsa
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Pasta de documentos
USE: Porta-documentos
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Pátena
NA:

TG:

Pequeno prato consagrado, geralmente em ouro ou prata dourada, utilizado pelo
celebrante durante a missa para colocar a hóstia, antes e depois da consagração e
para recolher eventuais partículas que caem durante a sua distribuição aos fiéis.
De forma circular, pode ser decorada com uma representação religiosa, símbolos
eucarísticos ou ainda uma inscrição. A pátena costuma fazer conjunto com o cálice
e a âmbula.
Objetos rituais e cerimoniais
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TA:
SCA:
Patim
NA:
TG:
TE:
SCA:

Âmbula
Cálice litúrgico
Hostiário
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Calçado, ou peça a ele adptada, dotado de quatro rodinhas dispostas em dois
pares, próprio para patinar sobre uma superfície firme e lisa (assoalho, asfalto
etc.).
Equipamento esportivo
Patim em linha
0803 Equipamento Esportivo

Patim em linha
NA:
Patim constituído de uma única linha de rodinhas que variam de número: máximo
de seis e mínimo de duas.
TG:
Patim
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Patinete
NA:
TG:
SCA:
Patinho
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:

Brinquedo que consiste em uma tábua retangular, apoiada sobre duas rodas
presas em cada uma de suas extremidades. Um pé se apoia sobre a tábua,
enquanto o outro, sobre o chão, impulsiona o brinquedo para que deslize no solo.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico
Recipiente sanitário que substitui o urinol, adaptado à anatomia masculina, de
metal ou louça, para uso de pessoas acamadas ou hospitalizadas.
Compadre
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
Comadre
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Patrol
USE:
SCA:

Niveladora
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Patrola
USE:
SCA:

Niveladora
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Patrona
USE:
SCA:

Cartucheira
1303 Munição e Acessórios

Patuá
NA:
TG:
SCA:

Espécie de amuleto que consiste em um saquinho de couro ou de pano contendo
orações, salmos ou pequenos objetos e que os crédulos trazem ao pescoço para se
livrar de malefícios.
Amuleto
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
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Pavilhão
NA:

TG:
SCA:

Bandeira dos navios que leva as cores nacionais. Certos países têm pavilhões de
cores diferentes para a guerra, o comércio, a marinha; as casas reais têm o seu
pavilhão particular. Os almirantes içam no alto do mastro o seu pavilhão de
comando.
Insígnias
1001 Insígnias

Pavimento
USE: Piso
SCA: 0101 Elementos de Construção
Pavio
NA:
TG:
TE:
SCA:
Paxorô
NA:
TG:
SCA:
Pé

NA:
TG:
SCA:

Mecha de vela.
Mecha
Vela
Espevitadeira
Porta-pavio
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Atributo sagrado do orixá Oxalufã em forma de cajado, de prata ou metal de cor
semelhante, ornado de arandelas, sobrepostas e munidas de pingentes.
Atributo de orixá
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Representação escultórica, de pleno vulto ou em relevo, da extremidade de
qualquer dos dois membros inferiores do corpo humano.
Figura (escultura)
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Pé-de-cabra
NA:
Barra metálica que tem a extremidade fendida como um pé de cabra e que serve
para arrancar pregos e abrir juntas de caixotes.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Pé-de-lata
NA:
Brinquedo construído com duas latas vazias de mesmo tamanho e um pedaço de
barbante que sai de um furo central, feito em cada uma das latas. O objetivo é
equilibrar-se sobre esse objeto que faz as vezes de um par de sapatos altos.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Pé de cruz
NA:
Pé destinado a receber sobre o altar uma cruz-relicário ou uma cruz processional
que, separada de sua haste e colocada sobre um suporte, se transforma também
em uma cruz de altar.
TG:
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
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Pé de ferro
NA:
Peça de ferro constituída por três segmentos delgados e com as extremidades com
formato de pé, unidas por um núcleo. Usada por sapateiros como suporte para os
calçados durante reparos.
UP:
Bigorna de sapateiro
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Peacock vina
USE: Mayuri
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Peanha
NA:
TG:
SCA:

Pequeno suporte, preso na parede, para vasos, imagens sacras etc., geralmente de
madeira ou estuque, muito ornamentado e em forma de meio cone.
Acessórios de interiores
0201 Acessórios de Interiores

Peça de artilharia
NA:
Arma pesada que emprega propelentes, matérias combustíveis ou explosivas para
lançar o projétil, de dimensões maiores do que o usado nas armas portáteis. A
artilharia pode ser portátil e pode ser usada, em raras ocasiões, por uma pessoa,
mas o que a caracteriza é ser sempre usada de uma posição mais ou menos fixa.
UP:
Boca-de-fogo
TG:
Arma de fogo
TE:
Bombarda
Bombarda (trincheira)
Canhão
Canhão-antiaéreo
Caronada
Lança-bomba-foguete
Lançador de carga de profundidade
Morteiro (artilharia)
Obuseiro
TA:
Quadrante de artilheiro
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Peça de conjunto escultórico
USE: Figura de conjunto escultórico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Peça de mobiliário
USE: Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Peça de xadrez
NA:
Cada um das peças do jogo de xadrez, geralmente esculpidas em marfim, madeira,
massa, plástico etc.
TG:
Xadrez
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
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Pederneira
NA:
Sílex, capaz de produzir centelha quando percutido ou atritado por peças de
metal, especialmente ferro, usado em peças antigas de artilharia, espingardas etc.
TG:
Munição e acessórios
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Pedestal
NA:

UP:
TG:
SCA:

Móvel de madeira, mármore, pedra etc., cuja superfície de apoio é geralmente
elevada e de seção circular. Serve para expor um número restrito de objetos, tais
como uma escultura, um jarrão etc. Difere da coluna (móvel) pela forma, que pode
ser, entre outras, de seção retangular ou poligonal.
Coluna (Móvel)
Mobiliário
0202 Mobiliário

Pedra de afiar lâminas
NA:
Utensílio que amola ou afia facas, navalhas, tesouras e outros instrumentos
cortantes.
UP:
Afiador de facas
Afiador de lâminas
Amoladeira
Amolador de facas
Pedra de amolar
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TE:
Esmeril
Rebolo
TA:
Chaira
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Pedra de altar
NA:
Pedra natural monolítica ou de um só bloco, de dimensões reduzidas, consagrada
e incrustada na mesa de altar.
UP:
Pedra de ara
TG:
Mesa de altar
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Pedra de amolar
USE: Pedra de afiar lâminas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Pedra de ara
USE: Pedra de altar
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Pedra de cantaria
NA:
Pedra lavrada ou aparelhada em forma geométrica, para uso em construções.
UP:
Cantaria
TG:
Pedra de construção
SCA: 0101 Elementos de Construção
Pedra de construção
TG:
Material de construção
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TE:
SCA:

Pedra de cantaria
Pedra fundamental
0101 Elementos de Construção

Pedra de fundação
USE: Pedra fundamental
SCA: 0101 Elementos de Construção
Pedra de jogo
USE: Tábula
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Pedra de toque
USE: Instrumento de ensaiador
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Pedra fundamental
NA:
Pedra que é assentada sobre uma urna contendo documentos (jornais, moedas
etc.) e que assinala, geralmente com uma solenidade, o início da construção de
uma obra importante.
UP:
Pedra de fundação
Primeira pedra
TG:
Pedra de construção
TA:
Ferramenta simbólica
SCA: 0101 Elementos de Construção
Pedra litográfica
NA:
Pedra porosa, com a face superior perfeitamente lisa e plana, usada no processo
de criação de matriz e impressão inventado por volta de 1796, e que consiste em
fixar a imagem com tinta-graxa, por lápis especial ou pincel, na superfície da
pedra, que é depois umedecida pelo contato de rolos molhadores e revestida pela
tinta de impressão.
TG:
Equipamentos de composição e impressão
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Pedra tumular
USE: Lápide funerária
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Pega-varetas
USE: Jogo de varetas
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Pega de legumeira
NA:
Pega que, nas tampas de algumas legumeiras de metal, pode ser retirada para
permitir que as tampas sejam utilizadas também como recipientes para servir
legumes.
TG:
Legumeira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pegador de açúcar
NE:
Pegador para servir cubos de açúcar no café, chá etc.
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UP:
TG:
SCA:

Pegador de cubos de açúçar
Talher de servir
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Pegador de cubos de açúçar
USE: Pegador de açúcar
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pegador de gelo
NA:
Utensílio para pegar e servir gelo.
TG:
Porta-gelo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pegador de macarrão
USE: Pegador de massa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pegador de massa
NA:
Utensílio que consiste em uma pinça ou concha denteados nas extremidades,
usado para pegar e servir massas, sobretudo macarrão.
UP:
Pegador de macarrão
TG:
Talher de servir
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Peia
NA:
TG:
TA:
SCA:

Utensílio de corda ou ferro com que se imobiliza as pernas dos animais.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
Maneia
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Peiteira
USE:
SCA:

Peitoral (montaria)
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Peitilho
NA:
TG:
SCA:

Acessório de vestuário cujo termo é empregado para designar diversos adereços
usados para cobrir a parte frontal do corpo.
Vestuário
0306 Vestuário

Peitilho de identificação
NA:
Peça comprida e sem mangas que cobre a parte superior do corpo, usada
geralmente sobre uma camisa ou camiseta, com propósitos de identificação,
sobretudo durante eventos esportivos.
TG:
Objetos de identificação pessoal
SCA: 0304 Objetos de Identificação Pessoal
Peitoral (armadura)
USE: Couraça frontal
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Peitoral (montaria)
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NA:

UP:
TG:
SCA:

Cinta de couro com argolas que cinge o peito do cavalo, composta de dois meios
presos à sela e de uma faixa que se fixa na barrigueira. O peitoral, junto com o
rabicho, assegura que a sela não se desloque nem para frente, nem para trás,
sobretudo nas subidas e descidas íngremes.
Peiteira
Arreio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Peitoral (vestuário)
USE: Guarda-peito
SCA: 0306 Vestuário
Peitoril
USE:
SCA:
Peixeira
NA:
TG:
SCA:

Parapeito
0101 Elementos de Construção
Facão curto, comum no Nordeste do Brasil, usado como arma ou como
instrumento de trabalho.
Facão
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
1301 Armas e Acessórios

Pelagoscópio
NA:
Instrumento ótico para observar o que existe no fundo das águas.
TG:
Equipamento associado à oceanografia
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Pelego
NA:
TG:
SCA:
Pelerine
NA:
TG:
SCA:

Pele de carneiro que se coloca sobre a sela para amaciar o assento.
Manta de sela
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Capa feminina de renda, seda, lã, pele ou outro material, que pende às costas mais
ou menos até a altura da cintura, com extremidades frontais pontiagudas que
podem ser amarradas ou deixadas soltas.
Capa
0306 Vestuário

Pelourinho
NA:
Coluna de pedra ou poste de madeira, colocada em praça ou lugar central e
público, onde eram exibidos e castigados os criminosos.
TG:
Instrumentos de punição
TE:
Golilha
TA:
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Pena de caneta
NA:
Pequena peça metálica que se adapta a uma caneta e possibilita a escrita.
TG:
Caneta
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
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Pena de escrita
NA:
Tubo córneo da pena de algumas aves que, depois de aparado, serve para a escrita
à base de tinta.
UP:
Caneta de pena
TG:
Equipamento de comunicação escrita
TE:
Limpa-penas (escrita)
TA:
Tinta de escrever
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Penacho
NA:
TG:
SCA:

Adorno, constituído de um feixe de penas ou plumas ou de um tufo ereto de pelos
ou de lã aparados, que se coloca no alto de chapéus, capacetes e barretinas
militares etc.
Adorno de cobertura de cabeça
0306 Vestuário

Penca de balangandãs
NA:
Recipiente de diferentes formatos (caixa, estojo etc.) ou suporte de diversos
tamanhos e tipos de materiais, que serve para guardar, acondicionar, transportar
ou pendurar balangandãs.
NI:
Usar apenas quando inexistir os balangandãs.
UP:
Porta-balangandãs
TG:
Balangandã
SCA: 0301 Adornos Corporais
Pendente
USE: Pingente
SCA: 0301 Adornos Corporais
Penduricalho
USE: Pingente
SCA: 0301 Adornos Corporais
Peneira
NA:

TG:
SCA:

Utensílio geralmente circular, com caixilho (moldura) de madeira ou metal e fundo
formado por fios entrelaçados, de tela, taquara, crina ou metal, empregado para
separar substâncias reduzidas a fragmentos (moídas, britadas, trituradas etc.),
retendo as partes grossas.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Peneira (cozinha)
NA:
Peneira menor e mais delicada que aquelas utilizadas na agricultura, construção
etc., feita sobretudo de metal ou plástico.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Peneira de garimpo
USE: Crivo (mineração)
SCA: 0405 Equipamento de Atividades Extrativas
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Penhoar
USE:
SCA:

Robe
0306 Vestuário

Penico
USE:
SCA:

Urinol
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Pente
NA:
TG:
TE:
SCA:

Utensílio dentado (guarnecido/recortado de peças duras, que se assemelham a
dentes), de diversos tipos de materiais (osso, madeira, plástico etc.), de variados
tipos e tamanhos, usado para pentear o cabelo.
Objetos de toalete
Porta-pente
0305 Objetos de Toalete

Pente (tecelagem)
NA:
Peça de madeira comprida que possui plaquetas com orifício no centro, afastadas
entre si de forma equidistante, e que é parte essencial do tear de pente liço. O
pente tem a função de levantar e abaixar alternadamente os fios da urdidura para
permitir a abertura da cala (abertura entre os fios da urdidura) e, posteriormente,
a passagem da trama.
UP:
Pente de tear
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Pente de cavalo
USE: Pente de crina
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Pente de crina
NA:
Pente próprio para desembaraçar a crina e a cauda de equídeos, feito de
diferentes materiais, com diversos formatos e tamanhos.
UP:
Pente de cavalo
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Pente de munição
NA:
Recipiente ou dispositivo geralmente metálico e de formato próprio para portar a
munição. Faz parte da arma ou pode ser nela adaptado (carregador de cofre, de
fita ou de tambor) e permite o municiamento da arma para o disparo.
UP:
Carregador
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Pente de tear
USE: Pente (tecelagem)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Penteadeira
NA:
Mesa de toalete geralmente colocada no quarto de dormir, com espelhos de três
faces e gavetas.
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TG:
SCA:

Mesa de toalete
0202 Mobiliário

Penteador
NA:
Espécie de roupão ou de toalha que se põe nos ombros de quem vai ter seus
cabelos cortados, pintados ou penteados.
UP:
Capa de cortar cabelo
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Perfumador de ambiente
USE: Aromatizador
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Perfumador litúrgico
USE: Defumador litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Perfurador de couro
USE: Alicate vazador
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Perfurador de papel
USE: Furador de papel
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Periférico (computador)
NA:
Dispositivo ou conjunto de dispositivos que não integra a unidade central de
processamento, como a impressora ou o escâner.
TG:
Processadores de dados e acessórios
TE:
Escâner
Impressora
Leitora de CD-ROM
Monitor de vídeo
Mouse
Mouse pad
Teclado (computador)
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Periscópio
NA:
Equipamento ótico, constituído de um tubo comprido que contém lentes e
espelhos, que permite observar um objeto ou conjunto de objetos por cima de
obstáculos que impedem sua visão direta. É empregado especialmente em
submarinos, para se poder ver acima da superfície da água. Usado também em
tanques de guerra.
TG:
Acessórios comuns a diversos tipos de veículos
TA:
Oniscópio
Periscópio de trincheira
SCA: 1201 Acessórios Comuns a Diversos Tipos de Veículo
Periscópio de trincheira
NA:
Periscópio que permite a um soldado, protegido por uma trincheira ou outro
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UP:
TG:
TA:
SCA:
Perna
NA:
TG:
SCA:
Perneira
NA:

TG:
SCA:

obstáculo, observar o terreno sem se expor.
Visor de trincheira
Equipamento de defesa
Periscópio
1302 Equipamento de Defesa
Representação escultórica, de pleno vulto ou em relevo, de um dos membros
inferiores do corpo animal ou humano, compreendido entre o joelho e o pé,
quando antropomorfa.
Figura (escultura)
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Cobertura protetora para a panturrilha e/ou tornozelo, quase sempre presa com
uma tira por baixo do pé ou do sapato e às vezes fechada na lateral com botões ou
botões de pressão. Originalmente de couro ou tecido, atualmente é em geral feita
de materiais sintéticos e impermeáveis.
Vestuário
0306 Vestuário

Perneira (calça)
NA:
Calça comprida confeccionada em couro e ajustada ao corpo, usada pelos
vaqueiros.
TG:
Calça comprida
SCA: 0306 Vestuário
Personal digital assistant
USE: Palmtop
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Peruca
NA:

UP:
TG:
TE:
SCA:

Cabelo postiço, confeccionado com fios naturais ou sintéticos, costurados e
montados em uma tela ou rede com o formato da cabeça, que serve para ser
usado como os cabelos originais, para esconder a calvície, na elaboração de
penteados, na caracterização de um personagem, na execução de uma fantasia
etc.
Cabeleira postiça
Chinó
Adornos corporais
Aplique (cabelo)
Porta-peruca
0301 Adornos Corporais

Peruca de Augusto
USE: Peruca de palhaço
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Peruca de palhaço
NA:
Cabeleira postiça, de cores vivas, que cobre totalmente a cabeça do palhaço
Augusto, o mais cômico de todos os palhaços.
UP:
Peruca de Augusto
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TG:
SCA:

Objetos associados às artes cênicas
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas

Pesa-papéis
USE: Peso de papel
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Pesa-sal
USE:
SCA:
Peso
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Salmômetro
0507 Equipamento Associado à Química
Objeto de massa determinada que serve para pesar, feito de ferro ou de outro
metal aferido, empregado como padrão nas balanças.
Equipamentos de medição
Estojo de pesos
Jogo de pesos aninhados
Balança
Peso monetário
0510 Equipamentos de Medição

Peso (ginástica)
NA:
Utensílio de ginástica que consiste em uma haste de metal com duas esferas
idênticas nas pontas, usado geralmente aos pares nos exercícios, e cujo peso varia
em quilogramas.
TG:
Equipamentos de ginástica e musculação
SCA: 0805 Equipamentos de Ginástica e Musculação
Peso de papel
NA:
Pequeno objeto suficientemente pesado que se coloca sobre papéis para impedir
que sejam levados pelo vento, ou que se extraviem. Alguns pesos de papel
passaram a ser tratados como peças decorativas, feitas de metal, de vidro ou
cristal, de pedras finas lavradas, entalhadas ou encrustadas.
UP:
Pesa-papéis
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Peso de rede
NA:
Fragmento de chumbo ou pedra preso à rede ou à linha de pesca, para que possa
pender em direção do fundo.
UP:
Chumbada
TG:
Rede de pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Peso monetário
NA:
Peso que mede, em gramas, moedas ou medalhas.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TE:
Caixa de pesos monetários
TA:
Equipamento de atividades comerciais
Moeda
Peso
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
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Peteca
NA:
TG:
SCA:

Objeto lúdico constituído de base arredondada ou quadrada, em couro ou em
outro material, guarnecida de penas longas, que se lança ao ar com a palma da
mão.
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico

Petrechos de caça
NA:
Utensílios de caça que consistem em objetos que, sem serem propriamente armas,
auxiliam a captura ou o aprisionamento dos animais.
TG:
Equipamentos de caça e de guerra
TE:
Armadilha de caça
Boleadeiras
Pio
TA:
Chumbeiro
Faca de caça
Fisga
Gaiola
Lança (caça)
SCA: 13 EQUIPAMENTOS DE CAÇA E DE GUERRA
Pia batismal
NA:
Peça côncava, em diversos materiais, na qual cai ou se joga água para administrar
o Batismo, utilizada em todos os cultos que praticam o referido sacramento. Nas
igrejas, devem estar cobertas por uma tampa e a cuba deve possuir uma saída
para possibilitar o fluxo de água utilizada. No culto católico, deve ter a forma de
uma grande tigela, composta por duas peças: a parte inferior, geralmente de
formato semiesférico, e a superior, em forma de tampa arredondada. Além disso,
devem ser de pedra ou de cerâmica vitrificada.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Pia de água benta
NA:
Pia situada próxima à entrada da igreja e que contém água benta com a qual os
fiéis se benzem. Pode encontrar-se presa à parede e/ou colocada sobre um
suporte ou pedestal.
TG:
Mobiliário de culto
TA:
Piazinha de água benta
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Pia de banheiro
NA:
Equipamento hidrossanitário em forma de bacia côncava, geralmente de louça
vidrada, abastecida de água encanada, localizada em banheiros para se lavar as
mãos, rosto etc.
TG:
Aparelho hidrossanitário
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Pia de cozinha
NA:
Equipamento hidrossanitário em forma de bacia côncava, geralmente de louça
vidrada ou alumínio, abastecida de água encanada para lavar louças e utensílios
diversos em cozinhas.
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TG:
SCA:
Piano
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Aparelho hidrossanitário
0102 Equipamento Hidráulico
Instrumento de teclado e cordas percutidas com martelos. É formado por uma
grande caixa de ressonância na qual está incluído um complexo mecanismo de
cordas, cepo (estrutura maciça de metal que sustenta as cordas), martelos e
pedais. As cordas são enroladas em pequenas cravelhas afixadas no cepo que
servem para ajustar a afinação. O executante, através de um teclado, aciona um
mecanismo que movimenta martelos que percutem as cordas. No piano moderno
existem três pedais.
Cordofone
Piano de armário
Piano de cauda
Banco de piano
0604 Objetos Associados à Música

Piano de armário
NA:
Piano que possui caixa de ressonância, cordas e cepo dispostos verticalmente.
UP:
Piano vertical
TG:
Piano
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Piano de cauda
NA:
Piano que possui caixa de ressonância, cordas e cepo dispostos horizontalmente
em forma de asa.
TG:
Piano
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Piano mecânico
NA:
Piano que toca automaticamente música previamente registrada, geralmente em
um cilindro girado por meio mecânico.
TG:
Automatofone
TE:
Pianola
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Piano vertical
USE: Piano de armário
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Pianola
NA:

TG:
SCA:
Pião
NA:

Um dos primeiros modelos de pianos mecânicos. O instrumento possui um rolo
contendo somente as notas de uma música, a interpretação e os ritmos ficam a
cargo do operador. A marca registrada "Pianola" tornou-se mundialmente
conhecida e é com frequência aplicada a outros modelos de pianos mecânicos.
Piano mecânico
0604 Objetos Associados à Música
Brinquedo feito geralmente de madeira, piriforme, com uma ponta de ferro na
extremidade, que gira pelo impulso que lhe é dado por uma fieira ou cordão
enrolado em seu corpo, quando puxado com violência.
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TG:
TE:
SCA:

Equipamento lúdico
Carrapeta (brinquedo)
0804 Equipamento Lúdico

Piazinha de água benta
NA:
Recipiente para a água benta colocado na sacristia ou num espaço doméstico para
devoção privada. De pequenas dimensões, é composta pelo receptáculo
geralmente ligado a uma plaqueta decorada com iconografia religiosa e munida de
um elemento de suspensão à parede ou a um móvel; o receptáculo pode inserir-se
numa bolsa de tecido igualmente suspensa.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Pia de água benta
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Picão
NA:
TG:
SCA:
Picareta
NA:
TG:
TE:
SCA:

Instrumento pontiagudo com que se explora o terreno de mineração.
Equipamento de atividades extrativas
0405 Equipamento de Atividades Extrativas
Instrumento que consiste em uma peça de ferro com duas pontas aguçadas, que
se prende a um cabo geralmente de madeira e serve para arrancar e cortar pedras,
escavar solo compacto etc.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Alvião
Chibanca
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Picareta alvião
USE: Alvião
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Picuá
NA:
TG:
SCA:

Recipiente geralmente de chifre em que os mineiros guardam diamantes.
Equipamento de atividades extrativas
0405 Equipamento de Atividades Extrativas

Piedfort
USE:
SCA:

Prova de moeda
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Piéfort
USE:
SCA:

Prova de moeda
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Piercing
NA:

TG:
SCA:

Pequeno adorno corporal, afilado e perfurante, de vários tipos de materiais (prata,
titânio, aço cirúrgico etc.) e diversos formatos (bolinha, pino etc.), que se usa
fazendo um furo, orifício ou abertura em diversas partes do corpo como nariz,
orelhas, lábios, língua, umbigo etc.
Adornos corporais
0301 Adornos Corporais
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Pífano
NA:
UP:
TG:
SCA:
Pífaro
USE:
SCA:
Pijama
NA:
TG:
SCA:
Pilão
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Pilar
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Pilastra
NA:

TG:
SCA:

Flauta sem chaves, confeccionada em materiais diversos e tocada transversal ou
perpendicularmente. É utilizada nas bandas de pífanos e também nos reisados, em
que é conhecida como gaita.
Pífaro
Flauta
0604 Objetos Associados à Música
Pífano
0604 Objetos Associados à Música
Roupa de dormir masculina e feminina, constituída por duas peças largas (calças
compridas ou curtas e uma espécie de casaco com mangas curtas ou compridas),
feita de tecidos leves e frescos como algodão, malha etc., ou de flanela para o frio.
Roupa de dormir
Vestuário
0306 Vestuário
Espécie de almofariz de maiores dimensões, feito de madeira dura, usado para
descascar e triturar arroz, café, milho etc.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
Mão de pilão
Almofariz
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Suporte vertical de seção poligonal ou quadrangular. Pode estruturar-se como
uma coluna, com base, fuste e capitel e/ou imposta. Além disso, pode estar
isolado ou sobressair da parede. O Pilar redondo é muito semelhante à coluna.
Elementos de construção
Pilastra
Coluna
0101 Elementos de Construção
Pilar frequentemente de seção retangular ou quadrada, semi-embutido no
paramento da parede, geralmente com função apenas decorativa. Em geral é
usada nas fachadas, dividindo-as em panos cegos ou com aberturas. Quando está
situada na quina dos edifícios é chamada de cunhal. Costuma ser dividida, como a
coluna, em base, fuste, capitel e/ou arquitrave.
Pilar
0101 Elementos de Construção

Pimenteiro
NA:
Recipiente em que se leva a pimenta à mesa. Quando em grão, os pimenteiros
possuem um mecanismo para triturá-los.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Pináculo
USE:
SCA:

Coruchéu
0101 Elementos de Construção

Pinça clínica de algodão
NA:
Pinça dentária de utilizações diversas, dentre elas para a pega dos cones de
algodão, cones de guta-percha e cones de papel absorvente.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Pinça de casco
USE: Alicate de testar casco
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Pinça de gaze
NA:
Pinça que se assemelha a uma tesoura, constituída por duas hastes não cortantes
que se movem em cruz, unidas em um eixo e acopladas a um cabo semelhante ao
da tesoura. As hastes seguram a gaze para a realização de procedimentos médicos
como a limpeza de ferimentos e outros curativos.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Pinça de sobrancelha
NA:
Pequena pinça usada para depilar as sobrancelhas.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Pince-nez
USE: Pincenê
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Pincel
NA:
TG:
TE:
SCA:

Utensílio constituído de um tufo de pelos, preso fortemente a um cabo.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Brocha
Trincha
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Pincel culinário
NA:
Pincel de cerdas finas, de silicone, para untar assadeiras e fôrmas, e untar
alimentos com manteiga, azeite, corante etc.
UP:
Pincel de untar
Untador
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Pincel de barba
USE: Pincel de barbear
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Pincel de barbear
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NA:
UP:
TG:
SCA:

Utensílio constituído de um tufo de pelos naturais ou sintéticos, preso a um cabo
pequeno, que serve para mexer e passar a espuma de barbear no rosto.
Pincel de barba
Objetos de toalete
0305 Objetos de Toalete

Pincel de curare
NA:
Equipamento acessório de flechas-curabis manufaturado com pelo de macaco
atado à ponta de três ou mais varetas, armadas em forma de leque, utilizado para
untar com curare as pontas destacáveis das flechas.
TG:
Armas e acessórios
TA:
Flecha
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Pincel de maquiagem
NA:
Pincel de tamanhos e formatos variados, de fibras naturais ou sintéticas, usado
para aplicar, colocar ou espalhar produtos de maquiagem.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Pincel de untar
USE: Pincel culinário
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Pincenê
NA:
UP:
TG:
SCA:
Pingente
NA:
UP:
TG:
TE:

TA:
SCA:

Óculos sem haste que se prende ao nariz por meio de uma mola.
Pince-nez
Óculos
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Adorno corporal pequeno, de formas variadas, que pende de um cordão, colar,
pulseira, brinco etc., arrematado por argola.
Berloque
Pendente
Penduricalho
Adornos corporais
Balangandã
Medalhão pingente
Pingente sigilar
Relógio pingente
Crucifixo pingente
Cruz pingente
Relicário pingente
0301 Adornos Corporais

Pingente sigilar
NA:
Pingente no qual é incrustado um sinete.
TG:
Pingente
Sinete
SCA: 0301 Adornos Corporais
0701 Equipamento de Comunicação Escrita
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Pinguelino
USE: Trapezista
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Pinha
NA:

TG:
TA:
SCA:
Pintura
NA:

TG:
TE:

TA:
SCA:

Ornamento de cerâmica, vidro, metal etc., de forma aproximadamente cônica ou
ovóide e que imita o fruto do pinheiro. Decorada com escamas ou saliências, a
pinha serve de remate em cornijas, frisos, pilares de portões, extremidades de
balaustradas, guarda-corpos etc. As grandes, de cerâmica portuguesa feitas no
Porto, serviam de coroamento das fachadas das casas, de ornato das colunas de
portões ou de balaustradas de jardins. As pinhas pequenas, que possuem cerca de
20 cm de altura, eram feitas de cristal, vidro, bronze e ferro e guarneciam as
sacadas ou a coluna da base das escadas de edifícios. Podiam ter também o
formato de bolas.
Elemento decorativo
Esfera armilar (ornato)
0101 Elementos de Construção
Objeto sobre o qual se fixam pigmentos ou outros materiais mediante distintos
procedimentos pictóricos com um fim essencialmente estético. A pintura é, antes
de tudo, um objeto elaborado por uma pessoa, às vezes por um grupo, e
caracterizado por uma técnica que revela sua época ou, ainda, as opções de um
artista.
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
Colagem
Figura (pintura)
Marinha (pintura)
Miniatura (pintura)
Natureza-morta
Pintura abstrata
Pintura alegórica
Pintura de batalha
Pintura de gênero
Pintura de paisagem
Pintura documental
Pintura histórica
Pintura mitológica
Pintura religiosa
Retrato (pintura)
Moldura
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Pintura abstrata
NA:
Obra plástica que se vale exclusivamente dos elementos puros: formas, linhas,
cores, despojados de toda imagem figurativa. O termo "pintura abstrata",
entretanto, pode ser estendido a imagens pictóricas e simbólicas que vagamente
derivam das figuras naturais ou feitas pelo homem, mas que são descritas em
termos de elementos formais independentes.
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Pintura alegórica
NA:
Pintura da representação de ideias abstratas.
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura de batalha
NA:
Pintura que representa cenas de combate terrestre ou naval.
TG:
Pintura
TA:
Pintura documental
Pintura histórica
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura de costumes
USE: Pintura de gênero
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura de figura
USE: Figura (pintura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura de gênero
NA:
Pintura que representa cenas da vida cotidiana.
UP:
Pintura de costumes
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura de paisagem
NA:
Pintura em que o tema principal é a representação de formas naturais ou
idealizadas de lugares campestres, seja parque ou floresta, frequentemente
abarcando uma considerável área de distâncias, podendo incluir figuras, para dar
uma sensação de escala, mas é inteiramente subordinada à vista como um todo.
Busca captar os aspectos naturais das sempre mutáveis condições do ar, da luz e
do tempo.
UP:
Paisagem (pintura)
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura de retrato
USE: Retrato (pintura)
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura documental
NA:
Pintura que representa fatos, episódios, acontecimentos de valor documental,
independentemente do valor artístico que possa ter.
TG:
Pintura
TA:
Pintura de batalha
Pintura histórica
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura histórica
NA:
Pintura que representa eventos históricos ou lendários, de uma maneira
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TG:
TA:
SCA:

grandiosa, que alcançou o apogeu nos séculos XVIII e XIX.
Pintura
Pintura de batalha
Pintura documental
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Pintura mitológica
NA:
Pintura que representa alegorias referentes à mitologia.
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura religiosa
NA:
Pintura que representa assuntos e personagens bíblicos.
UP:
Pintura sacra
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pintura sacra
USE: Pintura religiosa
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pio

NA:
UP:
TG:
SCA:

Apito feito em madeira e utilizado para imitar o pio de aves, usado na sua caça ou
por aqueles que apreciam observá-las.
Arremedo de passarinho
Pio de caça
Pio de passarinho
Petrechos de caça
1304 Petrechos de Caça

Pio de caça
USE: Pio
SCA: 1304 Petrechos de Caça
Pio de passarinho
USE: Pio
SCA: 1304 Petrechos de Caça
Pipa (objeto lúdico)
NA:
Objeto lúdico que consiste em uma armação de varetas de bambu ou de madeira
leve, coberta geralmente de papel fino, e que, por meio de uma linha, se empina,
mantendo-se no ar.
UP:
Arraia
Cafifa
Pandorga
Papagaio
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Pipeta
NA:

Tubo de vidro com uma escala para graduação de volumes, usado em operações
de laboratório para medir e/ou transferir líquidos que dele são aspirados.
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TG:
SCA:
Pique
NA:

TG:
TE:
SCA:

Equipamento associado à química
0507 Equipamento Associado à Química
Arma branca de guerra, composta de uma haste comprida de madeira guarnecida
de um ferro chato e pontiagudo. No início, seu comprimento podia chegar a ter
cerca de cinco metros. Com o tempo, foi sendo reduzido até se transformar no
espontão.
Arma branca
Espontão
1301 Armas e Acessórios

Pique (molde)
NA:
Molde feito de papelão, furado com alfinetes ou espinhos, a partir do qual se
define o desenho da renda de bilro.
TG:
Almofada de bilro
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Pirâmide
NA:
TG:
SCA:
Pires
NA:
TG:
SCA:

Projétil de artilharia lisa, de uso naval ou contra embarcações, composto de uma
série de balins presos a uma estrutura metálica.
Projétil
1303 Munição e Acessórios
Pequeno prato sobre o qual se assenta a xícara.
Xícara
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Pirômetro
NA:
Termômetro projetado para medir altas temperaturas, prática da pirometria.
TG:
Termômetro
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Piso
NA:
UP:
TG:
TE:

SCA:

Revestimento de diversos tipos de materiais (madeira, lajota, ladrilho etc.)
colocado na base dos compartimentos das edificações.
Assoalho
Pavimento
Elementos de construção
Ladrilho
Lajota
Linóleo
Tábua de assoalho
Taco de assoalho
0101 Elementos de Construção

Piso de banho
NA:
Toalha própria para se pisar o pé quando saindo do banho.
TG:
Toalha de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
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Pistilo
NA:
UP:
TG:
SCA:
Pistola
NA:
UP:
TG:
SCA:

Peça com a forma de uma semi-esfera com um cabo, feita geralmente do mesmo
material com que é feito o almofariz.
Mão de almofariz
Almofariz
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Arma de fogo portátil, de cano curto, usada com uma só mão, podendo ser de tiro
simples, de repetição, semiautomática ou automática, mas nunca com tambor ou
canos rotativos.
Garrucha
Pistola-bacamarte
Arma de fogo
1301 Armas e Acessórios

Pistola-bacamarte
USE: Pistola
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Pistola-metralhadora
USE: Metralhadora de mão
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Pistola de sinalização
NA:
Pistola destinada ao lançamento de artefatos pirotécnicos de sinalização, podendo
também ser usada para iluminação.
TG:
Equipamento de comunicação visual
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Pistolé
USE:
SCA:
Piteira
NA:
TG:
TE:
SCA:

Curva francesa
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Tubo oco, feito de marfim, metal, madeira etc., em cuja extremidade mais larga se
adapta um cigarro ou um charuto, que se fuma aspirando a fumaça pela outra
extremidade. Hoje existem também as piteiras descartáveis.
Objetos de fumantes
Estojo de piteira
0303 Objetos de Fumantes

Placa (condecoração)
NA:
Originariamente, condecoração representativa dos graus superiores das ordens de
cavalaria. A Ordem de Pedro I, concedida ao único brasileiro que a recebeu, o
duque de Caxias, tem a sua placa presa à faixa que atravessa o peito, rematando-a
no cruzamento, embaixo. Em outras ordens, é colocada à altura inferior do peito, e
geralmente reproduz a condecoração principal.
UP:
Crachá (condecoração)
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
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Placa (relevo)
NA:
Peça plana, de diferentes tipos de materiais resistentes (mármore, granito, bronze,
metal, marfim, gesso etc.), rígida, de dimensões variáveis, mas sempre mais larga
que espessa, com uma inscrição indicativa ou decorativa gravada ou em relevo,
geralmente afixada a uma edificação ou a um monumento. Não deve ser
confundida com a lápide funerária, que será sempre de pedra.
TG:
Relevo
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Placa comemorativa
NA:
Objeto com formato de tabuleta, geralmente de metal, mármore ou granito, com
inscrição comemorativa.
UP:
Cartão comemorativo
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Placa de identificação (embarcação)
NA:
Peça que contém informações a respeito da origem (bandeira), número de
registro, número IMO de identificação (número da Organização Marítima
Internacional), destino e tipo de embarcação.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Placa de propaganda
NA:
Placa geralmente de metal, com inscrição contendo anúncio de produtos ou
serviços de compra e venda etc.
TG:
Material de propaganda
SCA: 0706 Material de Propaganda
Placa de rua
NA:
Placa retangular que informa o nome da rua ou do logradouro público, feita de
materiais resistentes diversos, geralmente posicionada nas esquinas, na parede de
algum edifício próximo ou acoplada a postes de sustentação.
NI:
Usar apenas quando informa o nome da rua.
TG:
Letreiro
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Placa de sinalização
USE: Letreiro
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Placa de trânsito
NA:
Letreiro que orientam os condutores de veículos em determinada área, cidade,
estrada etc.
TG:
Letreiro
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Placa de vidro (dentista)
NA:
Base para, com o uso de espátula, manipular materiais próprios do tratamento
dentário.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
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Placa militar de identificação em campanha
NA:
Placa confeccionada em liga de aço de cromo níquel, resistente, contendo
inscrições gravadas em baixo relevo, usadas por militares quando em campanha
ou em qualquer tipo de missão operativa. Dentre as informações, gravadas, o
nome de guerra do portador e seu grupo sanguíneo. A placa vem acompanhada de
uma corrente de aço comum com dispositivo para fechamento.
TG:
Objetos de identificação pessoal
SCA: 0304 Objetos de Identificação Pessoal
Plafonnier
NA:
Luminária fixada próximo ao teto, sem ser suspensa, composta geralmente de uma
bacia de material translúcido que oculta, no interior, a lâmpada e a instalação.
TG:
Luminária de teto
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Plaina
NA:
TG:
TE:
SCA:

Ferramenta manual ou mecânica, para aplainar, desbastar, facear e alisar
madeiras.
Equipamento de atividades de transformação
Plaina manual
Plaina mecânica
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Plaina de afagar
USE: Plaina de alisar
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Plaina de alisar
NA:
A menor das plainas manuais de bancada (20 a 25cm) usada, como seu nome
indica, para o alisado final da madeira. É também uma ferramenta ideal para
madeiras de fibra difícil.
UP:
Plaina de afagar
TG:
Plaina manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Plaina manual
NA:
Plaina de madeira ou metal que varia, sobretudo, de tamanho.
TG:
Plaina
TE:
Garlopa
Guilherme
Junteira
Plaina de alisar
Plaina manual elétrica
Rabote
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Plaina manual elétrica
NA:
Plaina movida a eletricidade.
TG:
Plaina manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
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Plaina mecânica
NA:
Máquina, de regulagem fina, usada para desempenar tábuas, chapas e outras
peças de madeira. Composta de duas mesas horizontais com movimentos
independentes, calibradas de maneira a ficar com a diferença de plano
exatamente igual à grossura ou à penetração do corte das lâminas. Estas ficam
colocadas em um cilindro fixo no centro da máquina ou melhor, entre as mesas. A
diferença de plano das mesas serve para que a madeira ao deslizar na primeira
mesa, passando pelas lâminas, seja cortada e continue apoiada na segunda mesa.
UP:
Desempenadeira (madeira)
TG:
Plaina
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Planeta
USE:
SCA:

Casula
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Planta arquitetônica
NA:
Plano da seção horizontal de um edifício ou nível. Em função dos distintos andares
em que esteja dividido o edifício, recebe a denominação de planta baixa, planta do
piso principal etc. Em arquitetura, as plantas podem dedicar-se à representação de
um aspecto particular: distribuição, fundação, instalações etc.
TG:
Desenho arquitetônico
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Planta artificial
NA:
Planta usada para ornamentar o interior de ambientes em substituição às plantas
naturais.
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Plantadeira
USE: Plantador
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Plantador
NA:
UP:
TG:
SCA:

Máquina que planta grãos graúdos como milho, feijão, girassol etc.
Plantadeira
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Plaqueta (letreiro)
NA:
Pequeno letreiro feito de metal, madeira ou outro material, no qual se inscrevem
anúncios, avisos etc., geralmente colocado em locais de fácil visibilidade como
portas.
NI:
Usar quando de pequenas dimensões.
UP:
Tabuleta
TG:
Letreiro
TE:
Plaqueta de porta
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Plaqueta de porta
NA:
Plaqueta colocada geralmente em portas de escritórios, consultórios, gabinetes
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TG:
SCA:

etc., indicando o nome do profissional e sua ocupação.
Plaqueta (letreiro)
0703 Equipamento de Comunicação Visual

Plaqueta militar de identificação
NA:
Plaqueta confeccionada em material plástico medindo 80 x 20 x 3 mm, contendo
de um lado dispositivo para fixação na roupa e no outro o nome de guerra do
militar, geralmente na cor preta e com as letras brancas.
TG:
Objetos de identificação pessoal
SCA: 0304 Objetos de Identificação Pessoal
Plataforma de altar
USE: Supedâneo
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Platina
NA:

TG:
SCA:
Plectro
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:
Plinto
NA:
TG:
SCA:

Peça retangular que se abotoa ao ombro da túnica ou da camisa do uniforme
militar, na qual se põem as insígnias de posto de oficial e sob a qual, antigamente,
se passava o talabarte. A platina é a simplificação das dragonas dos antigos
uniformes.
Dragona
1001 Insígnias
Pequena lâmina de osso, marfim, casco de tartaruga, haste de pena de ave,
madeira ou plástico, empregada para pinçar as cordas de alguns cordofones.
Palheta
Elemento de instrumento musical
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
Laje, normalmente quadrada, por sob a base de uma coluna, pilar ou pedestal.
Elementos de construção
0101 Elementos de Construção

Pluviógrafo
NA:
Instrumento que registra a quantidade e a intensidade de uma chuva.
UP:
Pluviômetro registrador
TG:
Pluviômetro
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Pluviômetro
NA:
Instrumento que mede a quantidade de chuva que cai em determinado lugar ou
época.
TG:
Equipamento associado à meteorologia
TE:
Pluviógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Pluviômetro registrador
USE: Pluviógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
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Podador (jardinagem)
USE: Cortador (jardinagem)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Poita
NA:
TG:
SCA:
Polaina
NA:
TG:
SCA:
Poleame
NA:
TG:
SCA:

Objeto pesado, geralmente uma pedra ou um bloco de cimento, que se usa nas
pequenas embarcações, em vez de âncora, para fundeá-las.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Peça do vestuário usada por cima do calçado que serve para proteger a parte
inferior da perna e a superior do pé.
Calçado
0306 Vestuário
Peça de madeira ou ferro usada para passagem de cabos fixos ou de laborar, em
uma embarcação, que possui nomes específicos como moitões, cadernais,
patescas, bigotas etc.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Polidor de unha
NA:
Utensílio, no passado, revestido de flanela bem macia usado para dar brilho às
unhas que, então, não eram pintadas. Hoje, revestido de material abrasivo, é
usado mais para nivelar as unhas.
UP:
Brunidor de unha
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Poltrona
NA:
TG:
TE:
SCA:

Móvel de assento estofado e com braço.
Mobiliário
Bergère
0202 Mobiliário

Polvarinho
USE: Polvorinho
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Polvilhador
NA:
Utensílio que possibilita enfarinhar a massa ou polvilhar açúcar, canela ou cacau
sobre as receitas. Serve também para ir à mesa. Os de açúcar, em prata, eram
requintados. Consta de pequeno recipiente cuja tampa possui orifícios, de forma
geralmente cônica.
UP:
Saupoudreuse
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Pólvora
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NA:

SCA:

Qualquer dos vários tipos de substâncias explosivas usados em armas e engenhos
de propulsão.
Munição e acessórios
Medidor de pólvora
Polvorinho
1303 Munição e Acessórios

Polvorinho
NA:
UP:
TG:
SCA:

Recipiente de levar pólvora ou polvorim para carregar ou escorvar armas de fogo.
Polvarinho
Pólvora
1303 Munição e Acessórios

TG:
TE:

Poncheira
NA:
Vasilha redonda, larga e funda, feita de cristal, porcelana, faiança ou prata, e na
qual se prepara e serve o ponche ou um refresco; tem base larga e estável e
bordas sem moldura.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Poncho
NE:
TG:
SCA:

Capa de formato circular ou ovalado, em geral de lã grossa. Pode ser abotoada, ter
gola alta e peitilho à frente.
Capa
0306 Vestuário

Poncho-pala
USE: Pala-poncho
SCA: 0306 Vestuário
Ponta-seca
NA:
Instrumento de ponta afiada, geralmente de aço ou diamante, utilizado para riscar
diretamente a chapa matriz da gravura, sem que o metal seja removido, mas
simplesmente deslocado para fora do traço, criando rebarbas.
TG:
Objetos associados à gravura
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Ponta de prata
NA:
Instrumento de desenho provido de uma fina ponta metálica, usado para desenhar
a traço sobre papéis especiais revestidos por uma leve camada de substância
abrasiva.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TA:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Pontalete
NA:
Apoio para o descanso do braço dos andores nas procissões.
UP:
Descanso de andor
Forquilha de andor
Suporte de andor
TG:
Andor
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
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Ponteiro
NA:
TG:
TA:
SCA:
Porongo
USE:
SCA:
Porrão
NA:
TG:
SCA:
Porrete
USE:
SCA:
Porta
NA:
UP:
TG:
TE:

SCA:

Ferramenta geralmente de ferro com que se risca, lavra ou abre furos em pedra,
parede etc.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Talhadeira
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Cuia de chimarrão
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Vasilha de barro bojuda, comumente de grande dimensão, utilizada para
armazenar água, incluída a captada da chuva, quando colocada do lado externo da
casa.
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Borduna
1301 Armas e Acessórios
Peça plana, com o lado vertical mais comprido que o horizontal, apoiada no nível
do piso, feita de madeira e de outros materiais, e que permite a entrada e saída de
um recinto.
Folha (Porta)
Elementos de construção
Aldrava
Bandeira (janela/porta)
Marquise
Portada
Portão
Sobreverga (janela/porta)
Toldo (janela/porta)
Vidraça (janela/porta)
0101 Elementos de Construção

Porta-balangandãs
USE: Penca de balangandãs
SCA: 0301 Adornos Corporais
Porta-balcão
USE: Janela rasgada
SCA: 0101 Elementos de Construção
Porta-bengalas
USE: Porta-guarda-chuvas
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Porta-bijuterias
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USE:
SCA:

Porta-joias
0301 Adornos Corporais

Porta-bloco de papel
NA:
Suporte feito de madeira, cartão etc. para comportar um bloco de papel.
TG:
Bloco de papel
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Porta-bobina de papel
NA:
Suporte feito de aço ou de ferro para comportar uma ou mais bobinas de papel de
embrulho, utilizado em estabelecimentos comerciais.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Porta-buquê
NA:
Recipiente geralmente de formato cônico, usado por noivas, cujo buquê é,
sobretudo, de flores naturais.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Porta-cachimbos
NA:
Recipiente de diversos tamanhos e tipos de materiais que serve para guardar
cachimbos.
TG:
Cachimbo
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Porta-caixa de fósforos
NA:
Utensílio decorativo, geralmente de metal ou madeira, onde a caixa de fósforo
industrializada é encaixada, ficando a mostra apenas o local em que se risca o
fósforo.
TG:
Caixa de fósforos
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Porta-caixão
USE: Andor funerário
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Porta-cardápio
NA:
Utensílio de mesa cuja finalidade é dar suporte ao cardápio.
UP:
Porta-menu
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-carimbos
NA:
Pequena estrutura de madeira, metal ou plástico própria para acomodar diversos
carimbos.
TG:
Carimbo
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Porta-cartas
NA:
Objeto composto de uma ou mais divisões verticais abertas no alto para guarda da
correspondência recente, feito de metal, couro, acrílico etc. Muitas vezes
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TG:
SCA:

acompanha conjuntos de escrivaninha compostos de tinteiro, berço de mataborrão e porta-penas.
Equipamento de comunicação escrita
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Porta-cartas (bolsa)
NA:
Bolsa em que o carteiro transporta as cartas e outros tipos de correspondência.
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Porta-cartões
NA:
Pequena caixa ou estojo em que se guardam cartões de visita. No passado podiam
ser, tal como certas cigarreiras, finos trabalhos de ourivesaria.
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Porta-chapéus
NA:
Caixa de diversos materiais, tamanhos e formatos, usada para guardar e
transportar chapéus.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Porta-charutos
NA:
Recipiente de diversos formatos, tamanhos e tipos de materiais usado para
guardar charutos.
NI:
Usar apenas quando for de mesa.
UP:
Caixa de charutos
TG:
Objetos de fumantes
TE:
Charuteira
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Porta-cigarros
NA:
Recipiente de diversos tipos de materiais como porcelana, madeira, prata, couro
etc., podendo ser ornamentado (pintado, talhado, gravado etc.) ou não, ter
variados formatos (estojo, caixa, bolsa, copo etc.), usado para guardar, transportar
e servir cigarros e, também, para decorar a casa.
TG:
Objetos de fumantes
TE:
Caixa de cigarros
Cigarreira
Cigarreira-cinzeiro
Maço de cigarros
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Porta-cinzas
NE:
Recipiente portátil feito de metal, com cabo e tampa dotada de dobradiça, usado
para recolher as cinzas e as pontas de cigarros dos cinzeiros.
UP:
Silent butler
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
TA:
Objetos de fumantes
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Porta-clipes
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NA:
TG:
SCA:

Pequeno recipiente, geralmente com tampa, usado para guardar clipes.
Clipe
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Porta-colarinho
NA:
Suporte usado para pendurar colarinho.
TG:
Vestuário
TA:
Colarinho
SCA: 0306 Vestuário
Porta-comprimidos
NA:
Recipiente para guardar e transportar comprimidos, de tamanhos e formatos
variados.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
TA:
Porta-medicamentos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Porta-copos
NA:
Armação de metal, com bandeja e divisões, destinadas a cada copo; essas divisões
se distribuem em torno de um eixo com alça.
TG:
Copo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-corporal
USE: Bolsa de corporal
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Porta-cosmético
NA:
Recipiente de tamanho e formato variados, feitos de cristal, vidro, plástico etc.,
usado para acondicionar artigos de higiene e cosméticos (cremes, xampus,
sabonete, talco, maquilagem etc.).
TG:
Objetos de toalete
TE:
Caixa de cosmético
Estojo de maquiagem
Frasco (toucador)
Pote de cosmético
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Porta-crachá de identificação
NA:
Utensílio geralmente de material plástico transparente, onde se coloca o crachá,
acompanhado de uma presilha ou de um cordão para poder ser fixado à camisa ou
ficar pendurado no pescoço.
TG:
Crachá de identificação
SCA: 0304 Objetos de Identificação Pessoal
Porta-cremeiras
NA:
Bandeja ou suporte com pé, utilizados para acomodar as cremeiras. Possuem o
mesmo elemento decorativo dos potes de creme.
NI:
Usar apenas quando não existir os potes individuais.
TG:
Cremeira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Porta-cuia de chimarrão
NA:
Suporte de metal no qual se assenta a cuia de chimarrão. Os mais sofisticados são
de prata e muito trabalhados.
TG:
Cuia de chimarrão
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-documentos
NA:
Recipiente geralmente fechado, de couro, plástico ou madeira, e de tamanhos e
formatos variados, de acordo com os documentos que nele serão guardados.
UP:
Pasta de documentos
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Porta-escova de cabelo
NA:
Recipiente (caixa, estojo etc.) que se destina à guarda de escova de cabelo.
TG:
Escova de cabelo
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Porta-escova de dentes
NA:
Estojo ou caixa para guardar a escova de dente.
TG:
Escova de dentes
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Porta-ferraduras
NA:
Pequena bolsa de couro rígido, presa à sela, usada pelo montador para levar
ferraduras sobressalentes, geralmente duas, e os respectivos cravos.
TG:
Ferradura
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Porta-flores
USE: Jarra
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Porta-fraldas
NA:
Recipiente próprio para guardar fraldas limpas, de formatos diversos, geralmente
confeccionado em tecido.
TG:
Vestuário
TA:
Fralda
SCA: 0306 Vestuário
Porta-gelo
NA:
Recipiente com ou sem tampa, algumas vezes revestido internamente de um
isolante térmico, que se usa para conter e/ou conservar pequenas pedras de gelo.
UP:
Balde de gelo
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TE:
Pegador de gelo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-guarda-chuvas
NA:
Recipiente de cerâmica, ferro etc., de formato geralmente cilíndrico, onde se
colocam guarda-chuvas e bengalas na entrada de edifícios.
UP:
Porta-bengalas
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TG:
SCA:

Acessórios de interiores
0201 Acessórios de Interiores

Porta-guardanapo
NA:
Peça de tecido, geralmente no formato de um envelope, que guarda o guardanapo
usado nas refeições familiares e o identifica com o seu usuário.
TG:
Guardanapo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-guardanapos de papel
NA:
Utensílio de mesa, de formatos variados, cuja finalidade é colocar guardanapos de
papel.
TG:
Guardanapo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-joias
NA:
Recipiente de vários formatos, dimensões e materiais que serve para guardar joias
ou bijuterias.
UP:
Caixa de joias
Porta-bijuterias
TG:
Adornos corporais
TE:
Estojo de joia
SCA: 0301 Adornos Corporais
Porta-jornais
USE: Porta-revistas
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Porta-lápis/caneta
NA:
Recipiente sem tampa, geralmente no formato de um copo ou pequena bandeja,
feito de materiais diversos como prata, estanho, couro etc., usado para guardar
lápis e/ou canetas.
NI:
Usar também quando para guardar penas de escrita.
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Porta-lenha
NA:
Recipiente onde se coloca lenha para abastecer lareiras.
TG:
Aquecedor
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Porta-livros
USE: Capa de livro
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Porta-maço de cigarros
NA:
Recipiente de couro, tecido etc., com tampa, onde se encaixa um maço de
cigarros.
TG:
Maço de cigarros
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Porta-mantimento
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NA:

NI:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Recipiente geralmente com tampa, para guardar gêneros alimentícios. Variam de
tamanho, formato e material em função do que guardam. Às vezes se apresentam
como conjuntos de itens iguais que se diferenciam apenas nas dimensões, cada
um correspondendo a uma determinada capacidade.
Usar apenas quando não tiver um nome específico.
Pote de mantimento
Recipiente de mantimento
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
Biscoiteira
Caixa de pão
Porta-ovos
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Porta-medicamentos
NA:
Recipiente de variados modelos, tamanhos e materiais, próprio para a guarda e/ou
transporte de remédios, ataduras etc.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
TA:
Porta-comprimidos
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Porta-menu
USE: Porta-cardápio
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-moedas
NA:
Pequena carteira de dinheiro, para guardar moedas.
UP:
Porta-níqueis
TG:
Carteira de dinheiro
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Porta-níqueis
USE: Porta-moedas
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Porta-óculos
NA:
Recipiente pequeno, de materiais diversos, para guardar, proteger e transportar os
óculos.
TG:
Óculos
TE:
Estojo de óculos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Porta-ovos
NA:
Recipiente que se apresenta em formatos e materiais variados, usado para
acondicionar, de modo geral, de uma a mais dúzias de ovos. Alguns destes
recipientes possuem pequenas reentrâncias onde os ovos são colocados
individualmente, evitando que se quebrem.
TG:
Porta-mantimento
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Porta-pano
NA:
Acessório de armaria composto de uma haste, normalmente metálica, com um
rasgo longitudinal, onde se colocam trapos para limpeza do cano de armas. De
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TG:
SCA:

modo geral o porta-pano é preso a uma vareta ou a um cordel de limpeza.
Armas e acessórios
1301 Armas e Acessórios

Porta-papel de cigarro
NA:
Recipiente geralmente retangular e do tamanho de cigarros, usado para guardar o
papel que acondicionará o fumo.
TG:
Papel de cigarro
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Porta-pavio
NA:
Suporte de rolo comprido de cera que recobre um pavio, acompanhado de tesoura
para cortá-lo.
TG:
Pavio
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Porta-paz
NA:
Placa de pequenas dimensões e com iconografia religiosa (Crucificação, Presépio,
Sagrada Família etc.) que é beijada, em sinal de paz, pelos fiéis e, eventualmente,
pelo celebrante. O porta-paz é geralmente em metal, e tem no reverso um
dispositivo que pode servir de pé para expô-lo verticalmente.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Crismeira
Cruz
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Porta-pente
NA:
Recipiente com tampa que integrava os antigos serviços de toalete de porcelana
ou metal, próprio para se guardar pentes.
TG:
Pente
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Porta-peruca
NA:
Utensílio no formato de uma cabeça humana, de diferentes tipos de materiais
(madeira, palha, isopor, plástico etc.) que serve, sobretudo, para pousar a peruca.
TG:
Peruca
SCA: 0301 Adornos Corporais
Porta-pó-de-arroz
USE: Caixa de cosmético
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Porta-relógio
NA:
Pequeno suporte de mesa destinado a depositar ou pendurar o relógio de bolso
quando não está em uso.
TG:
Relógio de bolso
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Porta-retratos
NA:
Moldura com vidro para se colocar retratos, geralmente com apoio para ficar em
pé sobre um móvel.
TG:
Acessórios de interiores
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SCA:

0201 Acessórios de Interiores

Porta-revistas
NA:
Recipiente de palha, couro, madeira, metal etc., onde se colocam revistas ou
jornais geralmente nas salas de estar.
UP:
Porta-jornais
Revisteiro
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Porta-selos postais
NA:
Pequena caixa para a guarda de selos postais.
TG:
Equipamento de comunicação escrita
TA:
Selo postal
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Porta-tabaco
USE: Tabaqueira
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Porta-talher
NA:
Caixa ou outro recipiente, com algumas divisões internas, geralmente de madeira
ou plástico, usada para guardar talher por espécie, com ou sem tampa.
TG:
Talher
TE:
Faqueiro
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-toalhas (móvel)
NA:
Suporte em ripas, com pernas em forma de cavalete, utilizado para se estender
toalhas ou a colcha de cama.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Porta-torradas
NA:
Utensílio de mesa, geralmente de metal, com compartimentos para se colocar e
servir torradas, recém feitas, na vertical.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Porta-vela
NA:
Recipiente geralmente de vidro ou cerâmica, no qual se coloca uma vela para
iluminar e, sobretudo, decorar ambientes.
NI:
Usar apenas quando não se tratar de castiçal.
TG:
Objetos e equipamentos de iluminação
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Porta-viático
NA:
No culto católico, pequeno estojo de metal, muitas vezes de ourivesaria, destinado
a levar a Eucaristia aos enfermos. Usa-se também em tamanho maior, na
celebração eucarística, para conter as hóstias.
UP:
Estojo viático
Teca
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TG:
SCA:

Objetos rituais e cerimoniais
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Porta-voz
NA:
Cone de papelão, plástico ou metal, destinado a ampliar a voz mecanicamente.
TG:
Equipamento de comunicação sonora
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Porta de sacrário
NA:
Armação de matéria sólida, não transparente, normalmente de madeira dourada e
policromada, com decoração em ourivesaria, em relevo, de temática religiosa. Sua
função é de fechar e abrir o sacrário com o objetivo de preservar as hóstias
consagradas.
TG:
Sacrário
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Porta principal
USE: Portada
SCA: 0101 Elementos de Construção
Portada
NA:
UP:
TG:
SCA:
Portal
USE:
SCA:
Portão
NA:

TG:
SCA:

Grande porta de entrada de um edifício, geralmente enquadrada por larga
moldura, podendo muitas vezes ser ornamentada e feita com cantaria e madeira
de lei.
Porta principal
Portal
Porta
0101 Elementos de Construção
Portada
0101 Elementos de Construção
Grande porta feita de diferentes tipos de materiais como ferro, madeira etc.,
colocada em cerca, muro ou grade, que geralmente separa o acesso de um espaço
público para um local privado, como a rua do jardim ou pátio de uma residência,
ou entre dois recintos não cobertos de uma mesma propriedade.
Porta
0101 Elementos de Construção

Positivo fotográfico
USE: Fotografia
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Poste
NA:

TG:
TE:

Estrutura vertical fixada ao chão, de madeira, ferro ou concreto, destinada a
apoiar as redes elétricas, telefônicas etc., localizadas em geral nos espaços de
circulação pública como avenidas, ruas, travessas, becos, praças, pontes, jardins,
parques etc.
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
Poste de iluminação
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SCA:

0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos

Poste de iluminação
NA:
Poste destinado a sustentar uma ou mais lâmpadas, de diferentes materiais e com
tipos, alturas e fluxos luminosos variados.
TG:
Poste
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Pote
NA:
TG:
SCA:

Vaso bojudo de barro, louça, vidro ou outro material, de boca larga e diferentes
formas, geralmente com tampa.
Recipientes
15 RECIPIENTES

Pote Dappen
NA:
Recipiente pequeno de vidro, plástico ou silicone, usado para manipular e
acondicionar produtos de aplicação odontológica, como por exemplo resina
composta, acrílica, pasta.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Pote de cosmético
NA:
Recipiente pequeno de boca larga e diferentes formas, com tampa, usado para
conter artigos de higiene e/ou beleza.
TG:
Porta-cosmético
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Pote de farmácia
NA:
Recipiente de vidro ou cerâmica, com tampa, destinado a guardar os ingredientes
com que os farmacêuticos preparavam os medicamentos. Os potes de farmácia do
século XIX são cilindros de porcelana com tampa, e levam dísticos referentes à
droga que contém, não raro com decoração alusiva. Também podem ser grandes
recipientes de cristal com tampa em forma de agulha ou pináculo.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Pote de mantimento
USE: Porta-mantimento
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Pote de tabaco
NA:
Recipiente côncavo, geralmente arredondado, de tamanhos variáveis e diversos
tipos de materiais (madeira, metal, vidro etc.), que serve para guardar tabaco.
TG:
Tabaqueira
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Potiche
NA:
TG:
SCA:

Vaso de porcelana pintada, bojudo e de bocal relativamente largo, com tampa,
originário da China, do Japão e da Índia.
Vaso ornamental
0201 Acessórios de Interiores
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Pouf
USE:
SCA:

Pufe
0202 Mobiliário

Prancha de cabelo
USE: Modelador de cabelo
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Prancha de esqueite
NA:
Prancha estreita (de madeira ou resina), dotada de dois eixos com duas rodas
cada, sobre a qual alguém se equilibra e desloca, podendo executar saltos, figuras
etc., com movimentos e postura semelhantes aos do surfe.
UP:
Esqueite
Skate
Skateboard
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Prancha de surfe
NA:
Peça chata e alongada, originalmente feita de madeira e, atualmente, de material
sintético, de formato arredondado numa das extremidades e afunilado na outra,
que se destina à prática do surfe.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Prancheta
NA:
Mesa própria para desenho, usada especialmente por arquitetos.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TA:
Desenho técnico
Régua paralela
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Prateleira
NA:
Peça de madeira, metal etc. que se pendura horizontalmente na parede com a
função de nela se pousar objetos.
TG:
Mobiliário
TA:
Cantoneira
SCA: 0202 Mobiliário
Prato
NA:

NI:
UP:
TG:
TE:

Designação genérica de vasilha de diferentes materiais, geralmente circular, rasa
ou funda, utilizada para servir e consumir alimentos. Pode ser de cerâmica,
porcelana, metal, vidro, plástico etc. e se apresenta em diferentes tamanhos em
função dos quais recebe nome específico.
Usar quando se tratar de prato raso para se comer o prato principal ou único da
refeição.
Prato raso
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Prato de pão
Prato de sobremesa
Prato fundo
Sousplat
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SCA:

0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Prato (música)
NA:
Instrumento de percussão feito de metal e que possui o formato de um disco
ligeiramente convexo.
TG:
Idiofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Prato com base
NA:
Prato geralmente circular que contém uma base ou um pé, para servir sobretudo
bolos ou doces
UP:
Prato com pé
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TA:
Prato de bolo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Prato com pé
USE: Prato com base
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Prato de arroz
USE: Travessa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Prato de balança
NA:
Prato que acompanha as balanças e onde se coloca o objeto ou mercadoria a
serem pesados. Quando o modelo da balança é de dois pratos, o segundo apoia
o(s) peso(s) aferido(s).
TG:
Balança
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Prato de bolo
NA:
Prato de dimensões maiores que o de refeição, muitas vezes com borda saliente,
no qual se servem bolos, pudins, tortas etc.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TA:
Prato com base
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Prato de choque
USE: Contratempo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Prato de pão
NA:
Prato menor que o de sobremesa e que se coloca, na mesa, à esquerda do prato
principal, com pães ou torradas.
TG:
Prato
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Prato de sobremesa
NA:
Prato de tamanho médio para se comer sobremesas.
TG:
Prato
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
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Prato de sopa
USE: Prato fundo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Prato de vaso de planta
NA:
Prato de barro, cerâmica ou plástico próprio para apoiar vasos de plantas ou de
flores.
TG:
Vaso de planta
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Prato decorativo
NA:
Prato que, embora igual aos demais, tem outra função: a de ornamentar.
Costumam ser peças únicas para serem expostas, seja em paredes ou mesas.
UP:
Medalhão (prato)
Prato ornamental
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Prato fundo
NA:
Prato fundo em que se toma, sobretudo, sopa.
UP:
Prato de sopa
TG:
Prato
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Prato ornamental
USE: Prato decorativo
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Prato raso
USE: Prato
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pratos a pedal
USE: Contratempo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Preaca
NA:

TG:
SCA:

Instrumento de percussão cujo som é obtido pela fricção da flecha através de um
orifício localizado no arco. Apresenta estrutura semelhante à do arco para
lançamento de flechas, daí ser conhecida também por esse nome. É utilizada para
a marcação da pulsação rítmica no folguedo caboclinho.
Idiofone
0604 Objetos Associados à Música

Precursor
NA:
Marca de carimbo postal usada em correspondência em época anterior ao
advento do selo postal. O período pre-filatélico é variável de país para país. No
Brasil, antes de 01/08/1843.
UP:
Carimbo precursor (impressão)
TG:
Documentos postais
SCA: 1106 Documentos Postais
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Preditor de marés
USE: Previsor de marés
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Pregador de papel
USE: Prendedor de papel
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Pregador de roupa
NA:
Utensílio pequeno, de madeira ou plástico, com um sistema simples de pressão,
usado para prender roupas nos varais.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Prego
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Peça geralmente roliça e fina de metal, com uma extremidade pontuda e outra
achatada, que serve para fixar, para pendurar algo, ou prender uma coisa à outra.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Arranca-pregos
Cravo (prego)
Parafuso
Punção (carpintaria)
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Preguiceiro
USE: Espreguiçadeira
SCA: 0202 Mobiliário
Prelo (gravura)
NA:
Equipamento manual de impressão de gravuras, que consiste de uma parte
metálica plana em que é colocado o bloco ou chapa, devidamente tintados, sobre
o qual desliza um pesado cilindro revestido de borracha, no qual é posto o papel.
TG:
Prensa (gravura)
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Prelo manual
NA:
Prensa de metal, dotada de berço e de carro móvel, com tímpano e frasqueta, e
que constituiu aperfeiçoamento do primitivo prelo tipográfico de madeira.
TG:
Prensa de impressão
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Prendedor de cabelo
NA:
Adorno de diferentes formatos e tipos de materiais, que serve para prender o
cabelo.
TG:
Adornos corporais
TE:
Arco de cabelo
Fita de cabelo
Grampo de cabelo
Travessa de cabelo
SCA: 0301 Adornos Corporais
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Prendedor de cortina
NA:
Utensílio de metal que, fixo na parede, prende as braçadeiras de cortina.
TG:
Acessórios de interiores
TA:
Braçadeira
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Prendedor de lenço
NA:
Peça geralmente no formato de argola, de diversos tipos de material, usada para
prender o lenço no pescoço.
TG:
Lenço (vestuário)
SCA: 0306 Vestuário
Prendedor de papel
NE:
Objeto que serve para prender papel.
UP:
Pregador de papel
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Prendedor de suspensório
NA:
Peça que serve para prender os suspensórios às calças.
TG:
Suspensório
SCA: 0306 Vestuário
Prensa (couro)
NA:
Prensa hidráulica usada em curtumes para realçar o brilho do couro após o
trabalho de acabamento (aplicação de resinas e lacas).
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Prensa (gravura)
NA:
Equipamento com que são impressas as imagens gravadas em uma matriz de
gravura.
TG:
Objetos associados à gravura
TE:
Prelo (gravura)
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Prensa de botão
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Prensa de cunhar barras de ouro/prata
NA:
Aparelho usado para imprimir cunho (marca) em barras de ouro ou prata.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Prensa de cunhar moedas
NA:
Aparelho usado para imprimir cunho (marca) em moedas.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Prensa de encadernador
NA:
Prensa usada para encadernar livros.
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TG:
SCA:

Equipamentos de composição e impressão
0705 Equipamentos de Composição e Impressão

Prensa de extração de óleo vegetal
NA:
Equipamento mecânico que comprime a matéria vegetal para extração de óleo.
Pode ser dotado de um parafuso ou rosca que esmaga o material ou de um
êmbolo que faz pressão na matéria-prima.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Prensa de fabricar ladrilhos
NA:
Prensa manual de produção do ladrilho hidráulico, feito um a um.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Ladrilho hidráulico
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Prensa de fabricar telhas
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Prensa de impressão
NA:
Aparelho manual ou mecânico usado para reproduzir, com tinta, em papel ou em
outro material, imagens e textos moldados, gravados ou fotogravados em placa ou
cilindro, em relevo, a entalhe, ou em plano.
UP:
Máquina impressora
TG:
Equipamentos de composição e impressão
TE:
Clichê
Prelo manual
Prensa tipográfica
Tipo
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Prensa de lavanderia
NA:
Aparelho elétrico constituído de duas pranchas aquecidas, que são pressionadas
contra o tecido que se quer passar; possui regulagem de temperatura e de injeção
de vapor d'água.
UP:
Prensa de tinturaria
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
TA:
Prensa de passar roupa
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Prensa de passar roupa
NA:
Equipamento elétrico de passar roupa, constituído por um sistema de vaporização
que asperge vapor quente nas roupas que são prensadas entre duas almofadas
planas aquecidas eletricamente.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
TA:
Prensa de lavanderia
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Prensa de tinturaria
USE: Prensa de lavanderia
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
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Prensa tipográfica
NA:
Máquina de impressão que transfere diretamente para o papel os textos e/ou
imagens contidos em matrizes tipográficas, inclusive clichês.
UP:
Impressora tipográfica
Máquina tipográfica
TG:
Prensa de impressão
TA:
Tipo
SCA: 0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Presépio
NA:

TG:
TE:
SCA:

Representação tridimensional da Natividade, num cenário mais ou menos
elaborado; compreende, geralmente, a Adoração dos Pastores, a Adoração dos
Reis Magos, Anjos, entre outras cenas do ciclo da Natividade e pode apresentar,
ainda, cenas e personagens da vida cotidiana e animais (conforme o tamanho,
figuras ou figurinhas de presépio). De variadas dimensões, o presépio é montado
nas igrejas, casas particulares ou lugares públicos durante a época natalícia.
Conjunto escultórico
Camilha
Figura de presépio
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Previsor de marés
NA:
Máquina de calcular contínua cuja finalidade é prever as marés de qualquer porto
cujos constituintes de maré tenham sido obtidos por meio de análise harmônica a
partir de observações com marégrafos, não apenas para prever os momentos e
alturas de água elevada, mas a profundidade da água a todo e qualquer instante,
mostrando-os por meio de uma curva contínua, com um ano ou qualquer número
de anos de antecedência.
UP:
Máquina de calcular marés
Preditor de marés
TG:
Equipamento associado à oceanografia
TA:
Marégrafo
SCA: 0506 Equipamento Associado à Oceanografia
Primeira pedra
USE: Pedra fundamental
SCA: 0101 Elementos de Construção
Privada
USE:
SCA:

Vaso sanitário
0102 Equipamento Hidráulico

Processador de alimentos (cozinha)
NA:
Aparelho elétrico para processar alimentos como temperos, frutas, legumes etc.,
que aos poucos vem substituindo diversos aparelhos como liquidificador e
espremedor de fruta. Existem vários modelos, dos mais simples aos mais
sofisticados.
UP:
Miniprocessador de alimentos
Multiprocessador de alimentos
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
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Processadores de dados e acessórios
NA:
Conjunto de dispositivos usados para processar dados por meios manuais,
mecânicos ou eletrônicos, bem como os seus acessórios e equipamentos
periféricos.
TG:
Equipamento de comunicação
TE:
Ábaco
Agenda eletrônica
Calculadora
Computador
Contador de fluxo de pessoas
Periférico (computador)
Régua de cálculo
SCA: 07 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Projétil
NA:
TG:
TE:

SCA:

Corpo disparado no ar por uma arma, com velocidade e direções tais que possam
atingir, a grandes distâncias, seres vivos ou obstáculos materiais, inutilizando-os.
Munição e acessórios
Bala
Bomba
Cacho de uva
Foguete
Granada
Lanterneta
Míssil
Palanqueta
Pirâmide
Shrapnel
Torpedo
1303 Munição e Acessórios

Projétil boia
NA:
Boia de salvamento lançada pelo lança-retinida.
TG:
Boia salva-vidas
TA:
Lança retinida
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Projétil flecha
NA:
Projétil que lança a retinida, isto é, um cabo de pequeno diâmetro, à uma distância
maior do que a força humana alcançaria.
TG:
Lança retinida
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Projetor cinematográfico
NA:
Equipamento que geralmente fica na cabine de projeção das salas de cinema e que
permite projetar a cópia do filme em uma tela.
UP:
Projetor de filmes
TG:
Objetos associados à cinematografia
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
Projetor de diapostivos
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NA:
TG:
SCA:

Equipamento dotado de uma fonte de luz e um sistema de lentes, usado para
projetar em uma tela ou na parede, diapositivos.
Objetos associados à fotografia
0602 Objetos Associados à Fotografia

Projetor de filmes
USE: Projetor cinematográfico
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
Promenade violon
NA:
Instrumento de cordas e arco, sem trastes, com quatro cordas. É um violinobengala, ou seja, um violino inserido no corpo de uma bengala.
TG:
Violino
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Promissória
USE: Nota promissória
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Prospecto
NA:
Impresso com propaganda ou divulgação de alguma ideia, evento, produto,
serviço, empresa etc.
UP:
Fôlder
TG:
Reclamo
TE:
Folha volante
SCA: 0706 Material de Propaganda
Prótese dentária
NA:
Aparelho protético destinado a substituir total ou parcialmente os dentes naturais.
UP:
Dentadura
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
TE:
Estojo de prótese dentária
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Prótese ortopédica
NA:
Aparelho protético, mecânico ou não, destinado a substituir total ou parcialmente
uma parte do corpo, como uma perna ou um braço.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Protetor auricular
NA:
Utensílio pequeno, geralmente de material descartável e de formatos variados,
para proteger os ouvidos do barulho ou da água, quando nadando.
UP:
Tampão de ouvido
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Protetor de mamilos
NA:
Pequeno utensílio com bico, feito geralmente em silicone, que reproduz as
características naturais do mamilo materno, usado para protegê-lo no período de
amamentação.
UP:
Protetor de seios
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TG:
SCA:

Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Protetor de punho
NA:
Peça de malha elástica, ou de lã, às vezes acolchoada, com que se protegem os
pulsos contra a distensão, durante a prática de certos esportes ou grande esforço.
UP:
Munhequeira
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Protetor de seios
USE: Protetor de mamilos
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Prova de moeda
NA:
Moeda que não chega a circular, executada para determinar as condições
definitivas da que vai ser emitida. Costuma ser feita em metais baratos sobre
discos de metal maiores e mais espessos, e, às vezes, tem uma só face.
UP:
Moeda de prova
Piedfort
Piéfort
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Proveta
NA:
TG:
SCA:
Prumo
NA:

TG:
TA:
SCA:

Vaso de vidro em forma de tubo cilíndrico, graduado e fechado em uma das
extremidades, em que se fazem experiências em laboratório, dosagens, misturas
etc.
Equipamento associado à química
0507 Equipamento Associado à Química
Aparelho constituído por um fio provido de um peso em uma das extremidades,
usado, sobretudo, para verificar a verticalidade de uma superfície (paredes e
colunas). Existe o de centro (prumo com peso metálico em formato de pião) e o de
parede (prumo com peso metálico em forma de cilindro em uma extremidade e na
outra uma peça geralmente feita de madeira denominada de "taco", com a mesma
largura do peso metálico)
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Nível
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Prumo de barca
NA:
Prumo idealizado pelo oficial da armada Guilherme Ivens Ferraz, para medir a
profundidade no mar, rio ou lago. Tinha uma boia de cortiça atravessada por um
tubo de latão no qual passava a linha de sonda. Na parte superior do tubo um
mordedouro especial permitia que a linha corresse livremente até que o prumo
tocasse no fundo. Nesta altura, a falta do peso do prumo fazia com que a linha
ficasse apertada pelo mordedouro, marcando assim a altura de água. Este sistema
permitia que a linha corresse na vertical apesar do movimento da embarcação.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
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Prumo de mão
NA:
Prumo de medição de profundidades na navegação costeira, que consiste em um
peso de chumbo de forma troncônica denominado chumbada, tendo na parte
superior uma alça ou um orifício, onde se fixa a linha de prumo ou sondareza, e na
base uma cavidade. Esta é cheia com sebo para trazer amostras do fundo, de
modo a se conhecer a sua natureza (areia, rocha, lodo etc.).O comprimento da
linha varia de 25 a 45 metros e o peso da chumbada de 2,5 a 7 quilos. Até
praticamente meados do século XX, o prumo de mão era de primordial
importância para a navegação.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TE:
Sondareza
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Prumo de sonda
NA:
Peça de chumbo, de forma cônica, em cujo vértice se faz fixa a sondareza, isto é, a
corda graduada que serve para as sondagens marítimas.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TE:
Sondareza
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Prumo de Walker
NA:
Prumo que permite prumar com o navio em movimento em marcha lenta,
constituído por uma hélice que, girando na sua queda até ao fundo, transmitia o
seu movimento a um mostrador. Depois, para leitura do registador, era içado e a
hélice automaticamente travada por um dente.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Psichê
NA:
TG:
SCA:

Grande espelho móvel, montado numa estrutura dotada de básculas, de modo a
ser inclinado para permitir que a pessoa se veja de corpo inteiro. Teve grande
aceitação nas mobílias de quarto do século XIX.
Espelho de chão
0202 Mobiliário

Psicrômetro
NA:
Instrumento que serve para determinar o estado higrométrico da atmosfera, ou
seja, a quantidade de vapor existente nela.
TG:
Higrômetro
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Pua

USE:
SCA:

Puçá
NA:
TG:
TA:

Broca
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Armadilha de pesca composta de rede afunilada de malha trançada que se prende
a um aro circular de madeira, frequentemente provido de cabo, usada sobretudo
para pesca em águas rasas e para apanhar crustáceos e peixes miúdos.
Armadilha de pesca
Rede de cerco
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SCA:
Púcaro
NA:
TG:
SCA:
Pufe
NA:
UP:
TG:
SCA:
Puíta
USE:
SCA:

0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Pequeno recipiente, com asa, usado para retirar líquido de recipientes maiores.
Copo de apanhar água
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Assento estofado de forma geralmente redonda, sem espaldar ou braço e com os
pés curtos, que facilita ao seu ocupante voltar-se em qualquer direção.
Pouf
Mobiliário
0202 Mobiliário
Cuíca
0604 Objetos Associados à Música

Pular elástico
USE: Elástico (brincadeira)
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Pulôver
USE:
SCA:
Púlpito
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Suéter
0306 Vestuário
Tribuna geralmente elevada destinada à pregação, situada lateralmente dentro de
uma igreja. Executado em diversos materiais, da pedra à madeira, o púlpito
assume diversas formas. Na maioria dos casos, surge adossado a uma parede ou
coluna, com uma escada que lhe dá acesso, ou inserido na parede com um balcão
(parapeito), acompanhado por um baldaquino (guarda-voz). Outros, mais raros,
são móveis independentes (púlpito móvel).
Mobiliário de culto
Púlpito móvel
Ambão
0901 Mobiliário de Culto

Púlpito móvel
NA:
Púlpito independente, por vezes desmontável, com uma caixa elevada suportada
por uma coluna e respectiva base; a caixa, geralmente um balcão fechado, nalguns
casos com porta ou cancela, pode ser de seção poligonal ou circular, a que se tem
acesso através de uma escada, fixa ou móvel.
TG:
Púlpito
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Pulseira
NA:

NI:

Adorno geralmente em forma de aro ou argola, que se usa predominantemente
no pulso, mas pode ser usado em outras partes do braço (antebraço e braço),
como bijuteria (de materiais como plástico, resina, couro etc.) ou joia (de ouro,
prata etc.).
Usar quando for de material flexível.
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TG:
TE:
SCA:

Adornos corporais
Bracelete
Escrava
0301 Adornos Corporais

Pulseira de identificação
NA:
Pulseira de metal ou plástico na qual constam informações sobre a pessoa que a
porta.
TG:
Objetos de identificação pessoal
SCA: 0304 Objetos de Identificação Pessoal
Pulsímetro
USE: Esfigmômetro
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Pulsógrafo
USE: Esfigmômetro
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Pulverizador (agricultura)
NA:
Equipamento usado na agricultura para espalhar ou borrifar produtos de combate
às pragas (pesticidas) sobre as plantações.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Punção
NA:
TG:
TA:
SCA:

Ferramenta simples, geralmente de cabo de madeira e uma ponta metálica, usada
para fazer furos para parafusos pequenos ou para marcar o ponto da furadeira.
Equipamento de atividades de transformação
Verruma
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Punção (carpintaria)
NA:
Ferramenta usada para pregar pregos sem cabeça a um nível inferior ao da face da
madeira, de que resultam orifícios que devem ser tapados com massa própria e
pintados, a fim de se tornarem invisíveis. O punção tem geralmente cerca de 10
cm de comprimento, variando o diâmetro das suas pontas entre 1,5 mm e 5 mm, e
a sua extremidade ligeiramente côncava, para que possa ficar centrado na cabeça
do prego, permanecendo nessa posição enquanto está sendo martelado.
UP:
Punção de cravos
Repuxo
TG:
Equipamento de atividades de transformação
TA:
Prego
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Punção de cravos
USE: Punção (carpintaria)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Punhal
UP:
TG:

Adaga
Arma branca
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TE:
SCA:

Faca de arrasto
Misericórdia
1301 Armas e Acessórios

Purificador
NA:
Pano de linho ou de cânhamo, geralmente retangular, com o qual se enxuga e
purifica o cálice, assim como os lábios e dedos do sacerdote depois da ablução da
missa no culto católico. Leva uma pequena cruz bordada ao centro e pode estar
rematado com renda ou bordado.
UP:
Sanguíneo
Sanguinho
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
TA:
Vaso purificador
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Puxador
NA:
TG:
SCA:
Puzzle
USE:
SCA:

Pequena peça de madeira, metal, porcelana, acrílico etc., de variados formatos,
por onde se puxa para abrir portas de armários, gavetas etc.
Mobiliário
0202 Mobiliário
Quebra-cabeça
0804 Equipamento Lúdico

Quadra de selos
NA:
Conjunto formado por quatro selos iguais, unidos dois a dois.
TG:
Selo postal
SCA: 1106 Documentos Postais
Quadrante
NA:
Instrumento antigo de visada, usado para medir a altura dos astros e suas
distâncias angulares, a partir de um navio ou de aeronave. É constituído de um
quarto de círculo, limitado por dois raios perpendiculares, cujo limbo ou bordo
circunferencial está dividido em graus. Tal graduação destina-se à determinação
da altura dos astros sobre o horizonte. Sobre um dos raios limites, naquele em que
termina a graduação, levantam-se duas pínulas com pequenos orifícios, uma sobre
o vértice ou centro do quadrante e a outra junto à graduação 90 graus. O fio de
prumo indica no quarto de círculo um ângulo igual à altura da estrela sobre o
horizonte.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Quadrante astronômico
USE: Astrolábio quadrante
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Quadrante de artilheiro
NA:
Quadrante que permite dar ao tubo da boca de fogo um ângulo de projeção
preciso para realizar o tiro contra alvos a diferentes distâncias.
UP:
Esquadro de artilheiro
Quadrante de nível
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TG:
TA:
SCA:

Armas e acessórios
Peça de artilharia
1301 Armas e Acessórios

Quadrante de Hadley
USE: Oitante
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Quadrante de nível
USE: Quadrante de artilheiro
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Quadro-negro
NA:
Superfície lisa, plana e reusável após o emprego de um apagador, nas cores preta,
verde ou branca, muito usada por professores em salas de aula ou auditórios, para
sobre ela escrever-se a giz ou a caneta de tinta apropriada, dependendo do
material de que é feita. Geralmente no formato retangular, o quadro-negro é
fixado na parede ou sobre um cavalete.
UP:
Lousa
Quadro de giz
TG:
Equipamento de comunicação escrita
TE:
Apagador (quadro-negro)
Indicador (quadro-negro)
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Quadro de giz
USE: Quadro-negro
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Quadro de luz
USE: Caixa de luz
SCA: 0101 Elementos de Construção
Quareógrafo
NA:
Utensílio de desenho usado para traçar perspectivas com exatidão.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TA:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Quartinheiro
USE: Banca de potes
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Quebra-cabeça
NA:
Jogo que consiste em uma série de peças, variando entre 10 e 1.000 ou mais, de
acordo com a complexidade, recortadas irregularmente e embaralhadas, cujo
objetivo é combiná-las ordenadamente, a fim de formar a imagem original, que
pode ser uma figura, um mapa, uma paisagem etc.
UP:
Puzzle
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
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Quebra-nozes
NA:
Utensílio de metal formado de duas hastes dispostas à maneira de tenaz e usado
para quebrar nozes, avelãs etc.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Queijeira
NA:
TG:
SCA:

Prato, em geral coberto por uma campânula, destinado a guardar queijo.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Queixeira
NA:
Dispositivo preso à extremidade inferior do violino, viola ou instrumento
semelhante, geralmente no lado esquerdo, para separar o queixo do
instrumentista do contato efetivo com o instrumento e, ao mesmo tempo,
permitir que o queixo aperte com firmeza o instrumento.
TG:
Acessório musical
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Quena
USE:
SCA:

Kena
0604 Objetos Associados à Música

Quepe
NA:
TG:
SCA:

Boné militar, originalmente com pala e copa alta.
Boné
0306 Vestuário

Quimono
NA:

TG:
TA:
SCA:

Túnica comprida e solta em forma de T, que faz parte do traje típico japonês,
usada principalmente por mulheres, mas também homens e crianças. Apresenta
mangas compridas e amplas, sem costura nas cavas, e uma gola que se fecha na
frente sobrepondo o lado esquerdo sobre o direito. É preso à cintura por uma faixa
larga chamada "obi".
Vestuário
Netsuquê
Traje regional
0306 Vestuário

Quintante
NA:
Instrumento a reflexão antigo, do mesmo princípio que o sextante, mas que só
abrange um quinto do círculo ou 72 graus, empregado especialmente na
navegação astronômica.
TG:
Instrumento a reflexão
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Rabeca
NA:
UP:
TG:
SCA:

Instrumento de corda cujo som se obtém pela fricção das três ou quatro cordas
por um arco de madeira.
Rebeca
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
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Rabicho
NA:
UP:
TG:
SCA:
Rabote
NA:
UP:
TG:
SCA:
Radar
NA:

TG:
SCA:
Rádio
NA:
NI:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Tira de couro que vai da sela à cauda, passando por baixo desta, e que,
juntamente com o peitoral, assegura que a sela não se desloque nem para a
frente, nem para trás.
Atafal
Arreio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Plaina manual de bancada, de tamanho médio, usada depois da garlopa ou para
conseguir o mesmo propósito desta só que em peças menores.
Meia-garlopa
Rebote
Plaina manual
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Aparelho eletrônico que usa a reflexão de ondas-rádio para detectar a posição e a
velocidade de objetos em movimento e que não são visíveis normalmente por
estarem na escuridão, ocultos por nevoeiros ou a grandes distâncias etc., usado no
tráfego marítimo, aéreo e terrestre. Esse equipamento começou a ser utilizado na
década de 1930, principalmente para fins militares.
Equipamentos associados à topografia e à navegação
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Aparelho receptor dos sinais radiofônicos de uma estação de rádio.
Usar apenas quando receptor de programas radiofônicos.
Receptor de rádio
Rádio-relógio
Rádio portátil
Sistema de som
0704 Equipamento de Telecomunicação

Rádio-relógio
NA:
Aparelho de rádio conjugado com relógio.
TG:
Rádio
TA:
Relógio
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Rádio portátil
NA:
Rádio pequeno, elétrico ou movido a pilha, de fácil transporte.
TG:
Rádio
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Rádio receptor
USE: Receptor de rádio
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Rádio transmissor
USE: Transmissor de rádio
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SCA:

0704 Equipamento de Telecomunicação

Radiofarol
NA:
Equipamento que emite determinados sinais de rádio preestabelecidos, auxiliando
na navegação de uma aeronave ou navio.
TG:
Transmissor de rádio
TA:
Veículos e acessórios
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Radiogoniômetro
NA:
Equipamento instalado em veículos marítimos, aéreos ou terrestres que permite a
utilização da radiogoniometria para orientá-los sobre a sua direção ou a
localização em que se encontram.
TG:
Acessórios comuns a diversos tipos de veículos
SCA: 1201 Acessórios Comuns a Diversos Tipos de Veículo
Radiômetro
USE: Balestilha
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Radiossonda
NA:
Instrumento usado para detecção e registro de características atmosféricas tais
como temperatura, pressão e umidade. É lançado na atmosfera com a ajuda de
um balão munido de paraquedas, e transmite os dados automaticamente por
rádio.
UP:
Radiossonda (balão)
TG:
Equipamento associado à meteorologia
TE:
Radiossonda (rocket sonde)
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Radiossonda (balão)
USE: Radiossonda
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Radiossonda (rocket sonde)
NA:
Foguete de médio porte usado para levar instrumentos de medição meteorológica
até aestratosfera.
TG:
Radiossonda
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Rafraîchissoir
USE: Resfriador
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Ralador (cozinha)
NA:
Utensílio ou equipamento, de variados formatos e de mecanismo simples a outros
mais complexos, utilizado para ralar substâncias sólidas como coco, queijo,
mandioca, milho etc.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Ralador de mandioca
Raspador de coco
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
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Ralador de mandioca
NA:
Equipamento usado para ralar mandioca, em formato de cilindro de madeira, ao
longo do qual se adaptam serrilhas metálicas, com uma das extremidades
conformada em roldana de gorne para a passagem da correia ou corda que
imprime a rotação.
UP:
Caititu
Máquina de ralar mandioca
TG:
Ralador (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Ramo de altar
USE: Palma
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Rapa
NA:

UP:
TG:
SCA:

Jogo no qual se lança um pião de madeira de quatro faces que leva em cada face
uma das palavras: rapa, tira, deixa, põe (ou as suas iniciais), indicando o que o
jogador há de fazer, conforme a palavra ou letra que ficar para cima quando o pião
cair. O jogo requer ainda um punhado de feijões, pedras, moedas, fichas etc.
Rapa-tira
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico

Rapa-tira
USE: Rapa
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Rapieira
NA:
TG:
SCA:

Espada longa e fina usada principalmente em combate de ponta.
Espada
1301 Armas e Acessórios

Raquete de frescobol
NA:
Utensílio semelhante ao formato de uma raquete de tênis, porém menor e de
cabo curto, de madeira, usado para lançar e impulsionar a bola no jogo de
frescobol.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Raquete de pingue-pongue
NA:
Pequena esfera de madeira, com cabo, geralmente revestida de borracha ou
cortiça, que é usada para lançar e impulsionar a bola no jogo de pingue-pongue.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Raquete de tênis
NA:
Utensílio com cabo aparelhado, constituído de um forte anel ovalado, de madeira,
alumínio etc., onde é fixada uma rede de tripa ou de cordas de náilon esticadas
que formam uma trama vazada, usado para lançar e impelir a bola no jogo de
tênis.
TG:
Equipamento esportivo
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SCA:

0803 Equipamento Esportivo

Rascador (gravura)
NA:
Ferramenta usada pelos gravadores para raspar e aperfeiçoar trabalhos em metal,
e que consiste em uma haste de aço com três arestas afiadas, terminada em ponta
e fixada em um cabo de madeira. Com ela eles limpam a rebarba produzida pelo
buril.
TG:
Objetos associados à gravura
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Raspadeira
NA:
Utensílio de escritório que serve para fazer desaparecer a escrita, raspando o
papel.
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Raspadeira (carpintaria)
NA:
Ferramenta de lâmina flexível e retangular de aço, afiada de topo, muito
importante na fase de preparação de superfícies. Raspa em qualquer sentido a fim
de corrigir todos os defeitos que porventura a plaina não tenha conseguido tirar,
permitindo um excelente acabamento na madeira. Normalmente, usada antes ou
durante as lixas.
UP:
Lâmina raspadeira
Raspador de lâmina
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Raspadeira (cavalo)
NA:
Lâmina de metal usada para raspar o pelo do cavalo quando está molhado para
fazer sair a água em excesso e ajudar a secá-lo mais depressa.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Raspador de coco
NA:
Ralador próprio para ralar o coco.
TG:
Ralador (cozinha)
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Raspador de lâmina
USE: Raspadeira (carpintaria)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Rato
USE:
SCA:

Mouse
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Ratoeira
NA:
TG:
SCA:

Armadilha para apanhar ratos.
Armadilha de caça
1304 Petrechos de Caça

RDB
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USE:
SCA:
Realejo
NA:

TG:
SCA:
Rebeca
USE:
SCA:

Recibo de depósito bancário
1103 Documentos de Comércio
Órgão mecânico executado por meio de um cilindro com pinos acionados por uma
manivela. O cilindro do instrumento gira lentamente por meio de uma manivela
acionada pelo executante; os pinos do cilindro erguem teclas que, por sua vez,
operam um mecanismo permitindo que o ar entre nos tubos desejados. Este ar é
fornecido por foles que são acionados pelo mesmo movimento rotativo da
manivela que gira o cilindro.
Automatofone
0604 Objetos Associados à Música
Rabeca
0604 Objetos Associados à Música

Rebenque
USE: Chicote
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Rebolo
NA:
TG:
SCA:
Rebote
USE:
SCA:
Rebraço
NA:
TG:
TE:
SCA:

Pedra com forma de disco, utilizada juntamente com uma lixadeira para desbaste
em superfícies ou para amolar ferramentas cortantes.
Pedra de afiar lâminas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Rabote
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Nas armaduras, parte da couraça que protege o braço, desde o ombro até o
cotovelo.
Armadura
Espaldeira
1302 Equipamento de Defesa

Receptor de rádio
NA:
Aparelho que recebe sinais eletromagnéticos e os reproduz de forma sonora,
usado na comunicação de longa distância.
UP:
Rádio receptor
TG:
Equipamento de telecomunicação
TE:
Rádio
TA:
Detector magnético
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Réchaud
NA:
UP:
TG:

Utensílio portátil destinado a manter o calor dos alimentos à mesa por meio de
fogareiro ou dispositivo elétrico.
Rechô
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
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SCA:

0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Rechô
USE:
SCA:

Réchaud
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Recibo de depósito bancário
NA:
Título de renda fixa, representativo de depósitos a prazo, utilizados pelos bancos
comerciais como mecanismos de captação de recursos. É inegociável e
intransferível.
UP:
RDB
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Recipiente de mantimento
USE: Porta-mantimento
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Recipientes
NA:
Conjunto de utensílios para conter e/ou transportar produtos líquidos ou sólidos
que possuem múltiplas funções ou cujo contexto particular de uso é
desconhecido.
UP:
Embalagens
TE:
Barril
Caixa
Cesta
Engradado
Frasco
Garrafa
Lata
Pote
Rótulo
Tonel
Vasilha
Vaso
Reclame
USE:
SCA:
Reclamo
NA:
UP:
TG:
TE:

SCA:

Reclamo
0706 Material de Propaganda
Publicidade feita por meio de cartaz, anúncio, prospectos etc.
Reclame
Material de propaganda
Cartaz
Cédula de propaganda
Prospecto
Reclamo monetiforme
0706 Material de Propaganda

Reclamo monetiforme
NA:
Reclamo que tem formato de moeda.
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TG:
SCA:

Reclamo
0706 Material de Propaganda

Reco-reco
NA:
Instrumento com som de altura indeterminada, feito de diversos tipos de
materiais e com uma série de sulcos transversais e paralelos ao longo do corpo, a
serem atritados ou friccionados com baquetas.
TG:
Idiofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Reco-reco (brinquedo)
USE: Rói-rói
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Recuadeira
NA:
Peça de arreamento que se coloca na parte posterior do cavalo e se prende ao
varal de uma carruagem, charrete, carroça etc. para facilitar-lhe o recuo.
TG:
Arreio
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Rede de arrastão
NA:
Rede de pesca que, lançada à água, é puxada por corda para terra firme.
TG:
Rede de pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Rede de cerco
NA:
Rede de pesca que cerca o peixe pela ação dos pescadores a pé (cerco de ala) ou
em embarcações (cerco embarcado). Cercado o peixe, faz-se a retirada pelo uso de
puçás ou pequenas cocas.
TG:
Rede de pesca
TA:
Puçá
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Rede de dormir
NA:
Cama balançante, de origem indígena e muito comum no Nordeste do Brasil,
manufaturada de tecido resistente de linho, algodão ou qualquer outra fibra, com
as extremidades terminadas em punhos ou argolas pelas quais a rede é suspensa
em armadores ou ganchos, geralmente pregados em paredes, árvores ou em
armações metálicas. Usada também em ritos fúnebres para transportar e enterrar
os mortos.
TG:
Cama
TA:
Armador de rede
SCA: 0202 Mobiliário
Rede de espera
NA:
Rede de pesca que é colocada à espera do pescado, amarrada em calões, ou seja,
presa a fateixas de ferro que a mantêm estendida. De formato retangular, tem
boias na parte superior e pesos na parte inferior.
TG:
Rede de pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Rede de pesca
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NA:
TG:
TE:

SCA:
Rédea
NA:
TG:
SCA:

Armadilha de pesca que consiste em um artefato de malha. Apresenta-se em
vários tamanhos e formatos, com ou sem cabo, podendo fazer parte de algumas
armadilhas e outros petrechos.
Armadilha de pesca
Coca (pesca)
Peso de rede
Rede de arrastão
Rede de cerco
Rede de espera
Saco de camarão
Tarrafa
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Correia ou corda, presa às cambas do freio de uma cavalgadura, que o cavaleiro
segura nas mãos para guiá-la ao cavalgar.
Arreio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Redoma
USE:
SCA:

Manga
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Refle
USE:
SCA:

Sabre-baioneta
1301 Armas e Acessórios

Refletor
NA:

TG:
TE:
SCA:

Aparelho de iluminação cênica e, especificamente, um projetor, composto de um
recipiente metálico com uma abertura em uma das extremidades, dentro do qual
se encontra uma lâmpada, uma lente e um espelho refletor. Estes elementos
constituem um sistema ótico que permite dirigir e concentrar a luz, controlando a
forma e o tamanho do facho de luz. Existem diversos tipos de refletores. De modo
geral, eles vêm equipados com um suporte para a colocação de filtros de cor e
com viseiras que recortam as bordas do facho luminoso. Segundo o tipo de lente,
lâmpada e refletor, os focos podem ser principalmente de quatro tipos: foco
plano-convexo, fresnel ou foco de luz difusa, foco de recorte e canhão ou seguidor.
Objetos associados às artes cênicas
Canhão (refletor)
Gobo
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas

Refrigerador
USE: Geladeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Refrigerador de ar
USE: Ar-condicionado
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Regador
NA:

Recipiente dotado de um bico em que se adapta um ralo e que serve para regar
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TG:
SCA:

plantas, molhar roupas, lavar carros etc.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Registrador (odômetro)
NA:
Um dos componentes do odômetro, composto de uma caixa de engrenagens que
movimenta os ponteiros dos mostradores, que indicam a distância navegada até
1.000 milhas, em décimos de milha (ponteiro pequeno, à direita), em milhas
(ponteiro grande, central) e em centenas de milhas (ponteiro pequeno, à
esquerda).
TG:
Odômetro (navegação)
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Registro de água
NA:
Torneira para isolar ou secionar canalizações.
TG:
Torneira
TA:
Cano
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Régua
NA:
TG:
SCA:
Régua-tê
NA:
TG:
TA:
SCA:

Peça retangular, estreita, plana e comprida, dividida em unidades de medida
linear, usada para efetuar medições e traçar linhas retas.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Régua usada em desenho técnico e arquitetônico, em forma de T, que desliza por
uma das margens da prancheta para manter o paralelismo das linhas e servir de
apoio aos esquadros.
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
Desenho técnico
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Régua (tecelagem)
NA:
Vara de madeira utilizada para medir a extensão dos fios que serão urdidos. Pode
apresentar tamanhos variados.
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Régua criptográfica
NA:
Régua (mais corretamente, uma escala) de madeira marcada com o alfabeto e com
um cursor, onde novamente aparece o alfabeto, escrito em uma ordem diferente.
Movendo-se o cursor, é possível escrever uma mensagem criptografada
(codificada), onde uma letra é transposta para outra.
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Régua de aparelho
USE: Metro dobrável
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Régua de cálculo
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NA:

TG:
TA:
SCA:

Dispositivo de cálculo que se baseia na sobreposição de escalas logarítmicas. Os
cálculos são realizados através de uma técnica mecânica analógica que permite a
elaboração dos cálculos por meio de guias deslizantes graduadas, ou seja, réguas
logarítmicas que deslizam umas sobre as outras, e os valores mostrados em suas
escalas são relacionados através da ligação por um cursor dotado de linhas
estrategicamente dispostas, que têm a função de correlacionar as diversas escalas
da régua de cálculo. Apesar de todas elas se parecerem, existem muitas variações
de tipo de régua quanto a sua aplicação, diferença esta que fica por conta das
escalas presentes na régua de cálculo. Além das diferentes disponibilidades de
escalas, elas também podem ser circulares ou mesmo cilíndricas.
Processadores de dados e acessórios
Régua de tiro
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Régua de curvas
USE: Curva francesa
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Régua de escala
USE: Escalímetro
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Régua de pedreiro
NA:
Régua de madeira ou alumínio, usada para recortar e alisar o reboco das paredes,
proporcionando um melhor acabamento.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Régua de tiro
NA:
Régua de cálculo, com um cursor de leitura, contendo, em disposições paralelas,
escalas de distâncias de tiro (alcances) e das respectivas alças (ou de ângulos de
tiro) para cada tipo de munição e para cada carga de projeção referente a uma
determinada arma. A régua de tiro reproduz graficamente as tabelas de tiro e
serve para determinar os elementos de pontaria em alcance da peça de artilharia
ou de morteiros.
TG:
Armas e acessórios
TA:
Régua de cálculo
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Régua náutica
NA:
Par de réguas conectadas por duas peças transversais móveis e de igual tamanho,
de forma a ficarem paralelas.Trata-se de ferramenta tradicional do navegante para
determinar a direção de qualquer linha traçada na carta náutica e para traçar uma
linha em uma direção especificada.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TA:
Régua paralela
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Régua paralela
NA:
Régua usada em prancheta de desenho, que desliza com o auxílio de fios de náilon
que passam por roldanas, mantendo-se paralela à base da prancheta e também
servindo de apoio aos esquadros.
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TG:
TA:
SCA:
Relevo
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:
Relho
USE:
SCA:
Relicário
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
Desenho técnico
Prancheta
Régua náutica
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Escultura na qual as diferentes formas representadas alcançam, em princípio,
menos de três quartos do volume real de um corpo ou de um objeto. Estas formas,
em geral, possuem um fundo plano, côncavo ou convexo. Dependendo da maneira
em que as figuras ou ornamentos representados sobressaiam do fundo ao qual
estão aderidos, se reconhecem distintos tipos de relevos: alto, médio e baixo
relevo. Pode se considerar como um relevo toda obra composta de elementos que
sobressaem, em alguma medida, de um fundo plano.
Escultura
Placa (relevo)
Medalhão (relevo)
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Chicote
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Recipiente que conserva ou no qual se expõe à veneração uma ou mais relíquias
de santos, de personagens sagrados ou mesmo de elementos associados a eles.
Assume diferentes tipologias, sobretudo duas: os relicários de grande dimensão,
para serem expostos geralmente sobre os altares; e os de menor dimensão,
portáteis, utilizados como objeto de devoção privada. No caso das relíquias ditas
autênticas, é frequente que o relicário inclua o respectivo atestado de
autenticidade. Caixas com relíquias ou outros objetos sagrados são colocadas nos
altares. Alguns móveis ou alfaias da igreja podem conter relíquias e tornar-se
relicário (banqueta-relicário, sacrário-relicário, ostensório-relicário etc.).
Objetos rituais e cerimoniais
Cruz-relicário
Relicário pingente
Busto relicário
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Relicário pingente
NA:
Pequeno relicário arrematado com uma argola, que pende de um cordão.
TG:
Relicário
TA:
Pingente
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Relógio
NA:
NE:
TG:
TE:

Nome genérico dos instrumentos ou mecanismos que servem para marcar as
horas.
Os relógios de uso pessoal estão na subcategoria Objetos de Auxílio, Cuidados e
Conforto Pessoais.
Equipamentos de medição
Chave de relógio
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TA:
SCA:

Cronômetro
Relógio-armário
Relógio de antepara
Relógio de mesa
Relógio de parede
Relógio de ponto
Relógio de sol
Rádio-relógio
0510 Equipamentos de Medição

Relógio-armário
TG:
Relógio
TA:
Mobiliário
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Relógio de algibeira
USE: Relógio de bolso
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Relógio de antepara
NA:
Relógio de antepara de navio, mecânico, usado até hoje em submarinos.
TG:
Relógio
TA:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Relógio de bolso
NA:
Relógio de formato redondo que, preso a uma corrente, é carregado pelos homens
em pequeno bolso de suas calças.
UP:
Relógio de algibeira
TG:
Relógio de uso pessoal
TE:
Corrente de relógio
Porta-relógio
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Relógio de luz
USE: Medidor de energia elétrica
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Relógio de mesa
TG:
Relógio
TA:
Acessórios de interiores
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Relógio de parede
TG:
Relógio
TA:
Acessórios de interiores
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Relógio de ponto
NA:
Relógio provido de dispositivo que registra a hora de entrada ou saída de
operários de um escritório, fábrica etc.num cartão.
TG:
Relógio
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SCA:

0510 Equipamentos de Medição

Relógio de pulso
UP:
Relógio pulseira
TG:
Relógio de uso pessoal
TA:
Smartwatch
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Relógio de sol
NA:
Instrumento ou superfície plana em que as horas são indicadas pela sombra que
um fio ou uma haste vertical projeta, à luz do Sol ou da Lua.
TG:
Relógio
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Relógio de uso pessoal
NA:
Relógio que as pessoas trazem consigo.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
TE:
Anel-relógio
Relógio de bolso
Relógio de pulso
Relógio pingente
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Relógio inteligente
USE: Smartwatch
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Relógio pingente
TG:
Pingente
Relógio de uso pessoal
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Relógio pulseira
USE: Relógio de pulso
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Remo
NA:
TG:
SCA:

Haste de madeira ou metal leve, com extremidade achatada, plana ou curva que,
movida por força humana, serve para impulsionar embarcação.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Removedor de bota
USE: Descalçadeira
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Reparo
NA:

TG:

Suporte em que se monta peça de artilharia ou outro equipamento pesado,
normalmente com dispositivos que lhe permitem dar movimentos necessários à
execução da pontaria e, em certos casos, limitar seu recuo e facilitar seu
transporte.
Armas e acessórios
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TE:
SCA:

Reparo de canhão
Reparo de metralhadora
1301 Armas e Acessórios

Reparo de canhão
NA:
Reparo usado por canhões e obuseiros.
TG:
Reparo
TA:
Canhão
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Reparo de metralhadora
NA:
Reparo usado por metralhadoras leves, médias ou pesadas, ou por fuzismetralhadoras quando empregados como metralhadoras leves.
TG:
Reparo
TA:
Metralhadora
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Repasso
NA:
TG:
SCA:

Molde de papel ou papelão onde se fixa o padrão ou desenho da tecelagem.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Repetidora de agulha magnética
NA:
Aparelho que repete os dados transmitidos por uma bússola magnética.
TG:
Bússola
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Reposteiro
NA:
Cortina que serve para substituir ou dissimular uma porta.
TG:
Cortina
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Repuxo
USE:
SCA:

Punção (carpintaria)
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Resfriador
NA:
Vaso ou vasilha, contendo água fria ou neve, usado para resfriar garrafas de
bebida ou copos.
UP:
Rafraîchissoir
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Resplendor
NA:
Diadema que representa a irradiação luminosa e que, em forma semicircular,
rodeia a cabeça de algumas imagens, em especial a da Virgem Maria, para indicar
o culto de "maior honra" que só a ela se tributa. Algumas peças se encontram
ricamente ornamentadas; podem levar um círculo central cercado por forma de
estrela e, entre elas, decoração normalmente vegetal.
TG:
Auréola
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
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Resta-um
NA:
Jogo que consiste em um pequeno tabuleiro, feito de madeira, pedra etc.,
contendo orifícios nos quais ficam encaixadas bolinhas ou pinos (de metal, vidro,
pedra ou plástico) que devem ser eliminados, um a um, por meio de operações
sucessivas de eliminação, até restar apenas um único pino ou bola.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Retábulo
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Móvel disposto junto à parede por trás dos altares nas igrejas, constituindo uma
espécie de nicho ou recanto adornado. Abriga uma ou várias representações
religiosas figuradas, geralmente pintadas ou esculpidas. O retábulo se define
principalmente por sua planta e por sua forma, em que se destacam, de baixo para
cima, nesta ordem: o banco (embasamento), o corpo, o entablamento e o ático.
Sua origem remonta ao antigo costume litúrgico de colocar para a adoração
relíquias ou imagens de santos no altar. Sua forma variou durante os diferentes
períodos históricos.
Mobiliário de culto
Ático de retábulo
Corpo de retábulo
Escultura religiosa
0901 Mobiliário de Culto

Retranca (montaria)
NA:
Correia de couro que circunda o traseiro do animal de carga.
TG:
Arreio
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Retrato (desenho)
NA:
Desenho em que se representa a imagem de uma pessoa cujas características
físicas são reconhecíveis.
UP:
Desenho de retrato
TG:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Retrato (estampa)
NA:
Estampa em que se representa a imagem de uma pessoa cujas características
físicas são reconhecíveis.
UP:
Estampa de retrato
TG:
Estampa
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Retrato (pintura)
NA:
Pintura em que se representa a imagem de uma pessoa cujas características
físicas são reconhecíveis.
UP:
Pintura de retrato
TG:
Pintura
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Revisteiro
USE: Porta-revistas
SCA: 0202 Mobiliário
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Revólver
NA:
TG:
TA:
SCA:
Rilheira
USE:
SCA:
Riqq
NA:
TG:
SCA:
Robe
NA:

NI:
UP:
TG:
TE:
SCA:
Roca
USE:
SCA:

Arma de fogo manual, de repetição e de porte individual, cujo depósito de
cartuchos é constituído por um tambor com várias culatras, e que permite tantos
tiros quantas forem as cargas que o tambor contiver.
Arma de fogo
Carabina-revólver
Coldre
1301 Armas e Acessórios
Lingoteira (ourivesaria)
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Pandeiro do Egito, de altura indeterminada, que possui fuste estreito de madeira e
membrana de pele de esturjão, de cabra ou de material sintético. Existem cinco
duplas aberturas com dez pares de discos de latão (denominados soalhas).
Pandeiro
0604 Objetos Associados à Música
Peça do vestuário masculino e feminino, de uso caseiro, feita de tecido
confortável, curta ou comprida, de mangas compridas, aberta na frente e fechada
por uma faixa que se amarra na cintura, usada sobre a roupa de dormir ou sobre a
roupa de baixo.
Usar tanto para o traje feminino quanto para o masculino, seja ele curto ou longo.
Chambre
Penhoar
Roupão
Vestuário
Roupão de banho
0306 Vestuário
Roda de fiar
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Roçadeira
NA:
Máquina usada na limpeza de pastos, na destruição dos restos de algumas
lavouras, na poda das soqueiras de cana-de-açúcar etc.
UP:
Capinadeira
Roçadora
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Roçadora
USE: Roçadeira
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Roçadora costal
NA:
Máquina usada na conservação de parques, jardins, gramados e canteiros
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TG:
SCA:

rodoviários, acionada por pequeno motor de combustão ou por motor elétrico,
constituída por lâmina circular, facas ou fios de náilon.
Cortador (jardinagem)
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Roda de fiar
NA:
Equipamento utilizado na fiação. É geralmente movido com os pés, ficando braços
e mãos ocupados em fazer o fio durante o processo. Compõe-se de banco ou
banqueta, a roda propriamente dita, rodeiro ou bolandeira e a cabeça.
UP:
Roca
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Roda do leme
NA:
Volante pesado, de madeira ou metal, sem malaguetas, com que se manobra o
leme de certas embarcações pequenas e dos navios. A roda do leme permite
manobras mais rápidas.
TG:
Leme de embarcação
TE:
Axiômetro
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Rodapé
NA:
TG:
SCA:
Rodeira
USE:
SCA:
Rodilha
NA:
TG:
SCA:

Barra de madeira, mármore etc., que se coloca ao longo das paredes na junção
com o piso para lhes dar proteção e acabamento.
Elementos de construção
0101 Elementos de Construção
Torno (modelagem)
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Peça confeccionada em formato circular, de palha de bananeira revestida de
tecido de algodão, para apoiar a almofada de bilro.
Almofada de bilro
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Rodo (água)
NA:
Utensílio de cabo longo, geralmente de madeira, plástico ou alumínio, usado em
serviços de limpeza de pisos e vidraças. Possui em uma das extremidades peça
transversa na qual se adapta uma lâmina de borracha, resina ou similar, própria
para puxar e recolher água ou outra substância líquida.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
TE:
Rodo de pia
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Rodo (farinha)
NA:
Utensílio feito de madeira utilizado para juntar e misturar a farinha de mandioca,
semelhante ao rodo utilizado nos serviços domésticos, mas com cabo mais
comprido.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
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SCA:

0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Rodo (serigrafia)
NA:
Utensílio de madeira, com uma lâmina de borracha grossa e resistente, usado para
espalhar a tinta sobre a tela de seda ou de náilon, matriz da serigrafia, forçando-a,
de maneira que passe para a superfície a ser impressa.
TG:
Objetos associados à gravura
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Rodo de pia
NA:
Pequeno rodo de cabo curto usado, sobretudo, nas superfícies de pias e de portas
de vidro.
TG:
Rodo (água)
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Rói-rói
NA:

UP:
TG:
SCA:
Rojão
USE:
SCA:
Roldana
NA:
TG:
TE:
SCA:

Brinquedo sonoro que consta de uma caixinha cilíndrica, de pequena altura,
forrada com papel ou tecido e fechada numa das extremidades com papelão, onde
se fixa um barbante encerado com breu, preso a um pequeno pedaço de madeira.
A fricção do barbante ou corda de sisal no breu, em movimentos giratórios,
provoca um som que ressoa na caixa, fazendo-a funcionar como amplificador.
Reco-reco (brinquedo)
Zumbidor
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico
Foguete
1303 Munição e Acessórios
Disco girante com uma ranhura ou sulco na periferia, por onde passa um cabo,
corda ou corrente, geralmente usado para levantar pesos.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Moitão
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Roleta (roda girante)
NA:
Roda girante usada na roleta, jogo de azar, geralmente de cassinos, que consiste
em os jogadores fazerem suas apostas na mesa e numa roda girante - roleta - com
casas numeradas de 1 a 36. O número sorteado é aquele indicado pela parada de
uma bolinha em uma dessas casas.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Rolete (chapeleiro)
NA:
Instrumento em forma de rolo, usado pelos chapeleiros para endireitar o fundo
dos chapéus.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Rolete (gravura)
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NA:
TG:
SCA:

Utensílio provido de pequenos discos de aço com dentes pontiagudos que se passa
sobre o verniz da chapa a gravar para obter uma série de pontos.
Objetos associados à gravura
0603 Objetos Associados à Gravura

Rolo corta-massa
NA:
Utensílio em formatos variados utilizado para cortar tipos diferentes de massas
(rondelli, capeletti etc.).
TG:
Rolo de massa
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Rolo de massa
NA:
Utensílio em forma de cilindro, geralmente de madeira, utilizado para afinar
massa, sobretudo a de pastel, até a espessura desejada.
UP:
Rolo de pastel
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Rolo corta-massa
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Rolo de pastel
USE: Rolo de massa
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Rolo de tintar
NA:
Utensílio feito de plástico ou borracha, em uma armação metálica, com um cabo
de madeira, usado em diversas modalidades de impressão de gravuras.
TG:
Objetos associados à gravura
SCA: 0603 Objetos Associados à Gravura
Ronca
USE:
SCA:

Cuíca
0604 Objetos Associados à Música

Roncador (instrumento musical)
USE: Cuíca
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Roquete
NA:

TG:
SCA:

Espécie de alva comprida até os joelhos, de cânhamo ou linho branco, com
mangas largas ajustadas por punhos muitas vezes ornados com rendas e tules nas
suas extremidades, bem como na borda inferior, sobressaindo sobre um tecido da
cor da batina ou do paramento que corresponde à dignidade do clérigo que a usa.
Em tempo de luto ou penitência, não apresenta rendas. Diferencia-se da
sobrepeliz pela menor amplidão das mangas, e da alva, por ser mais curta.
Alva
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual

Rosa-dos-ventos
NA:
Mostrador em forma de estrela, das agulhas de marear, onde aparecem marcados
os pontos cardeais e os pontos colaterais (ao todo, 128 divisões). Nas agulhas
modernas, as rosas-dos-ventos foram substituídas por um círculo subdividido em
graus de arco de 0 a 360 graus, a partir do norte, no sentido do movimento dos
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TG:
SCA:
Rosário
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:
Roseta
NA:
TG:
SCA:

ponterios do relógio.
Agulha de marear
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Objeto de devoção constituído por quinze dezenas de contas, geralmente em
forma de rosa, separadas entre si por uma conta de maior dimensão. O rosário é
empregado em muitas religiões como o budismo, cristianismo e islamismo, entre
outras, mas está associado, sobretudo, ao catolicismo.
Objetos rituais e cerimoniais
Conta de rosário
Cruz de rosário
Estojo de rosário
Terço
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Parte móvel da espora, em forma de roda estrelada ou roda dentada.
Espora
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Roseta (botão)
NA:
Condecoração usada na lapela.
UP:
Botão (condecoração)
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Roseta (condecoração)
NA:
Nó ou laço de fita, em forma de uma pequena rosa, insígnia de grau superior ao do
cavaleiro, em certas ordens, usada sobretudo na botoeira da lapela de traje civil de
gala.
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Roseta de bandeira
TG:
Laço de bandeira
SCA: 1001 Insígnias
Rótula
USE:
SCA:
Rótulo
NA:
TG:
SCA:

Gelosia
0101 Elementos de Construção
Impresso, afixado em recipientes e embalagens, que apresenta informações sobre
o produto ali contido (nome, marca, principais características, nome e endereço
do fabricante, peso, composição, teor alcoólico etc.).
Recipientes
15 RECIPIENTES

Roupa de baixo
USE: Roupa íntima
SCA: 0306 Vestuário
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Roupa de bebê
NA:
Roupa de criança recém-nascida ou de poucos meses.
TG:
Vestuário
TE:
Babador
Camisa de pagão
Camisola de batizado
Casaco de bebê
Cinteiro
Cueiro
Fralda
Manta de bebê
Sapato de bebê
SCA: 0306 Vestuário
Roupa de cama
NA:
Panos e tecidos associados às camas, usados para garantir maior conforto para as
pessoas que delas fazem uso.
TG:
Acessórios de interiores
TE:
Coberta de cama
Cobertor
Fronha
Lençol
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Roupa de dormir
NA:
Peça do vestuário usada para dormir.
TG:
Vestuário
TE:
Baby-doll
Camisão de dormir
Camisola
Pijama
SCA: 0306 Vestuário
Roupa íntima
NA:
Termo genérico para roupas, em geral de modelagem justa, utilizadas sob outras
roupas.
UP:
Lingerie
Roupa de baixo
TG:
Vestuário
TE:
Anágua
Anquinha
Bustiê
Bustiê (top)
Calcinha
Calçola
Ceroula
Cinta
Cinta-liga
Combinação
Corpinho
Corselete
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SCA:

Cueca
Espartilho
Liga
Sutiã
0306 Vestuário

Roupão
USE:
SCA:

Robe
0306 Vestuário

Roupão de banho
NA:
Robe, em geral de tecido atoalhado, usado informalmente dentro de casa antes e
depois do banho ou de alguma atividade esportiva realizada na água.
TG:
Robe
SCA: 0306 Vestuário
Roupeiro
USE:
SCA:
Rum
NA:
TG:
SCA:
Rumpi
NA:
TG:
SCA:

Guarda-roupa
0202 Mobiliário
Atabaque de tamanho grande e que produz o som mais grave do trio tocado no
candomblé ou umbanda; é utilizado como solista.
Atabaque
0604 Objetos Associados à Música
Atabaque de tamanho médio, entre o lé e o rum, que produz o som médio do trio
usado no candomblé ou umbanda.
Atabaque
0604 Objetos Associados à Música

Saboneteira
NA:
Utensílio de diferentes formatos e materiais onde se deposita o sabonete em uso,
ou recipiente com tampa usado para guardar e transportar sabonete.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Sabre
NA:

UP:
TG:
TE:

Arma branca de choque, reta ou curva, com gume integral em apenas um lado da
lâmina, apesar de poder ter um pequeno trecho com gume nos dois lados, na
extremidade da lâmina (bisel). O Exército brasileiro hoje em dia usa o termo sabre
para designar o sabre-baioneta e o termo espada, para designar os sabres
normais.
Nodachi
Tachi
Arma branca
Iatagã
Katana
Sabre de abordagem
Sabre de instrução
Terçado
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SCA:

Wakishashi
1301 Armas e Acessórios

Sabre-baioneta
NA:
Pequena faca adaptável à boca de armas de fogo longas e usada para o combate
corpo a corpo. Hoje em dia, o Exército brasileiro usa apenas o termo sabre para
designar esta arma.
UP:
Refle
TG:
Baioneta
TE:
Sabre-baioneta iatagã
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Sabre-baioneta iatagã
NA:
Sabre-baioneta adotado na França em 1842 e que tem uma lâmina semelhante a
de um iatagã. Este tipo de baioneta alcançou grande popularidade, sendo usado
por diversos países.
TG:
Sabre-baioneta
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Sabre de abordagem
NA:
Sabre curto, com guarda fechada para proteger bem a mão, sendo que o punho e
a guarda muitas vezes são feitos de latão ou aço oxidado, para evitar a corrosão
causada pelo sal marinho.
TG:
Sabre
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Sabre de esgrima
NA:
Equipamento esportivo na forma de uma arma branca, usada na esgrima, cujo
comprimento máximo é de 110 cm, o peso, inferior ou igual a 500 g, e a lâmina é
um pouco menos flexível que a do florete.
TG:
Equipamento esportivo
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Sabre de honra
NA:
Arma ricamente decorada, presenteada a um militar como condecoração por seus
feitos.
TG:
Condecoração
SCA: 1001 Insígnias
Sabre de instrução
NA:
Sabre sem gume e ponta, podendo ser feito de madeira, usado no treinamento de
esgrima militar.
TG:
Sabre
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Saca-balas
NA:
Acessório de arma de fogo portátil, formado por uma peça metálica, com uma
rosca para prender à vareta e pequenos ganchos na outra extremidade, usado
para remover balas dos canos.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
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Saca-botas
USE: Descalçadeira
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Saca-bucha
USE: Saca-trapo de artilharia
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Saca-rolhas
NA:
Utensílio dotado de peça metálica helicoide, que se introduz em rolhas para retirálas de garrafas.
TG:
Garrafa de bebida
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Saca-trapo
NA:
Acessório de arma consistindo de peça terminada em espiral dupla, pontiaguda,
de arame grosso, com o formato de um saca-rolha, e que servia para extrair
resíduos do interior de armas ou prender um trapo [retalho de pano] para limpálas.
TG:
Armas e acessórios
TE:
Saca-trapo de artilharia
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Saca-trapo de artilharia
NA:
Saca-trapo de grandes dimensões, usado para remover resíduos do interior da
peça de artilharia ou uma bucha não disparada.
UP:
Saca-bucha
TG:
Saca-trapo
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Sachê
NA:
TG:
SCA:
Sacho
NA:
TG:
SCA:

Pequeno saco ou almofadinha que contém substâncias aromáticas, usada para
perfumar a roupa.
Vestuário
0306 Vestuário
Ferramenta utilizada para escavar e capinar a terra, formada por um cabo de
madeira e uma peça de ferro ou aço com duas extremidades diferentes: de uma
lado, pequena enxada, e do outro, peça pontiaguada ou bifurcada em duas pontas.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Saco de água quente
NA:
Saco de material plástico resistente onde é colocada água quente para aliviar
dores no corpo.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Saco de camarão
NA:
Rede de pesca de formato circular, feita de malha miúda e composta de manga,
funil e boca, onde estão entralhadas, na parte superior, as boias e, na parte
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TG:
SCA:

inferior, a chumbada. Nas laterais da boca ficam as mangas, redes em cujas
extremidades acomodam-se argolas por onde se fixam os calões que mantêm o
saco aberto.
Rede de pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Saco de corrrespondência
USE: Malote
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Saco de gelo
NA:
Saco de borracha onde é colocado gelo usado no tratamento de inflamações,
contusões musculares etc.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Sacola
NA:
TG:
SCA:
Sacra
NA:

TG:
SCA:
Sacrário
NA:

UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Bolsa com o formato de um saco de tamanho pequeno ou médio, provido de alças
curtas.
Bolsa
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Pequeno painel, geralmente emoldurado e ricamente ornado com detalhes em
ourivesaria, contendo textos em latim proferidos durante a celebração da missa e
utilizado, pelo celebrante, como auxiliar de memória. É geralmente composto por
um grupo de três peças, sendo a central maior do que as laterais, colocadas de
cada um dos lados do altar.
Objetos rituais e cerimoniais
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Móvel para guarda da reserva eucarística depositada na âmbula. Após o Concílio
de Trento, o sacrário, também designado por tabernáculo na documentação
antiga, é incorporado no retábulo, se bem que na primeira metade do século XVI
existiam já pequenos móveis colocados no centro do altar. Esta tipologia possui
invariavelmente uma pequena porta frontal, com fechadura e uma chave (dourada
ou prateada) presa por um laço ou corrente. Estes móveis, habitualmente em
madeira dourada, poderão comportar temática cristológica ou simbologia
eucarística: custódias, cálices, pátenas, uvas, espigas de trigo etc. Os sacrários
escavados na parede que antecederam esta tipologia possuíam invariavelmente
duas portas, em regra de madeira dourada, com fechadura e chave.
Sacrário-tabernáculo
Tabernáculo
Mobiliário de culto
Porta de sacrário
Crismeira
0901 Mobiliário de Culto

Sacrário-tabernáculo
USE: Sacrário
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
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Safra
USE:
SCA:
Saia
NA:
TG:
TE:

SCA:

Bigorna
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Peça de vestuário de tamanho variável que em geral é presa na cintura, cobrindo a
parte inferior do corpo.
Vestuário
Kilt
Saia-calça
Saia-envelope
Saia godê
0306 Vestuário

Saia-calça
NA:
Calça feminina larga, cortada de forma a dar aparência de saia, disfarçando-se a
entreperna por meio de uma prega larga.
TG:
Saia
SCA: 0306 Vestuário
Saia-envelope
NA:
Saia aberta na frente ou nas costas e que se fecha pela sobreposição dos panos.
TG:
Saia
SCA: 0306 Vestuário
Saia godê
NA:
Saia com cintura demarcada que se abre dos quadris à bainha, semelhante ao
formato de um sino.
TG:
Saia
SCA: 0306 Vestuário
Saia kilt
USE:
SCA:

Kilt
0306 Vestuário

Saída de praia
NA:
Blusão ou túnica de tecido leve que se coloca por cima da roupa de banho ao sair
da praia.
TG:
Vestuário
TE:
Canga (praia)
SCA: 0306 Vestuário
Saladeira
NA:
TG:
TA:
SCA:

Vasilha grande e funda na qual se coloca a salada que se vai servir à mesa. De
formato geralmente redonda, é feita de materiais diversos como madeira,
cerâmica, acrílico, vidro etc.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Talher de salada
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Saleiro (cozinha)
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NA:
TG:
SCA:

Recipiente que contém o sal usado na cozinha, geralmente de madeira, cerâmica
ou plástico.
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Saleiro de mesa
NA:
Pequeno utensílio, de formas variadas, em que se põe sal para servi-lo à mesa.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Salinômetro
NA:
Instrumento que permite determinar o grau de concentração de soluções salinas.
TG:
Densímetro
TE:
Salinômetro aerômetro
Salinômetro elétrico
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Salinômetro aerômetro
UP:
Indicador de salinidade
TG:
Salinômetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Salinômetro elétrico
TG:
Salinômetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Salmômetro
NA:
Espécie de areômetro com que se determina a densidade de uma solução salina.
UP:
Pesa-sal
TG:
Areômetro
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Salteira
NA:
TG:
SCA:
Saltério
NA:
TG:
SCA:
Salva
NA:
TG:
SCA:

Esporim dos militares.
Esporim
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Instrumento de cordas da família das cítaras, com caixa de ressonância de madeira
e com formato de trapézio. As cordas podem ser dedilhadas com os dedos ou com
um plectro, ou percutidas com baquetas.
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
Bandeja circular feita em geral de prata e, em princípio, destinada a servir
alimentos e levar copos com bebidas.
Bandeja
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Salva de comunhão
NA:
Salva utilizada durante a distribuição da comunhão aos fiéis para recolher
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TG:
SCA:

eventuais partículas. Sua forma pode ser oval, retangular ou em crescente lunar, e
pode ainda apresentar um cabo.
Objetos rituais e cerimoniais
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Salva de esmolas
USE: Bandeja de esmolas
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Salva de galhetas (liturgia)
USE: Galheteiro (liturgia)
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Salva de oferendas
USE: Bandeja de esmolas
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Samburá
USE:
SCA:
Samovar
NA:

TG:
SCA:
Sanca
NA:
TG:
SCA:
Sandália
NA:
TG:
TE:
SCA:

Cofo
15 RECIPIENTES
Bule de metal usado na Rússia e em regiões vizinhas para aquecer a água do chá.
Trata-se de peça de certo vulto, dotada de pé e de um tubo interno onde se
colocam brasas ou carvão para manter a água quente que escoa por uma torneira.
Em geral são feitos de cobre ou de latão, mas existem exemplares de prata.
Bule
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Moldura convexa que corre ao longo das paredes, próxima ao teto, que pode ou
não esconder as lâmpadas destinadas à iluminação indireta de uma sala, quarto
etc., feita geralmente de madeira ou gesso.
Elementos de construção
0101 Elementos de Construção
Calçado aberto, feito de sola fixada ao pé por tiras ou cordões.
Calçado
Alpercata
0306 Vestuário

Sanduicheira
NA:
Utensílio ou aparelho elétrico que serve para tostar pães juntamente com algum
recheio. Quando não élétrico, consta de um recipiente, sobretudo de alumínio,
onde se coloca o pão e se leva ao fogo protegido por um cabo longo.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Sanefa
NA:

Larga tira de tecido que se coloca na parte superior da cortina ou reposteiro, nas
vergas das janelas etc., geralmente rematada com franja ou galão.
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UP:
TG:
SCA:
Sanfona
USE:
SCA:

Bandô
Cortina
0201 Acessórios de Interiores
Acordeão
0604 Objetos Associados à Música

Sanguíneo
USE: Purificador
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Sanguinho
USE: Purificador
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Santa
USE:
SCA:

Imagem de santo
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Santo
USE:
SCA:

Imagem de santo
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Santo de roca
NA:
Imagem religiosa que se representa com cabeça, mãos e pés, geralmente
articulados e de madeira, ficando o resto do corpo imóvel, montado em uma
armação de madeira - a roca - e recoberto com as vestes apropriadas. Podem ser
vistas em alguns passos processionais da Semana Santa.
UP:
Imagem de vestir
TG:
Imagem processional
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Sapata
NA:
UP:
TG:
SCA:

Estribo de montaria fechado, de metal, em forma de chinelo. O modelo para as
mulheres é mais delicado, especialmente os de prata.
Caçamba
Estribo
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Sapatão de palhaço
NA:
Calçado em geral bastante colorido, de cores berrantes, típico do palhaço Augusto.
Não passa do tornozelo e é muito comprido.
TG:
Objetos associados às artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Sapatilha
NA:
TG:
SCA:

Sapato flexível e macio, de sola fina e salto baixo.
Sapato
0306 Vestuário

Sapatilha de balé
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NA:
TG:
TE:
SCA:

Sapato macio, leve, sem salto, com elástico no peito do pé, usado pelas bailarinas.
Objetos associados às artes cênicas
Sapatilha de ponta
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas

Sapatilha de ponta
NA:
Calçado de balé clássico de cetim, com uma ponteira sólida e reforçada, usado
pelas bailarinas quando dançam nas pontas dos pés.
TG:
Sapatilha de balé
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Sapatilho
NA:
Reforço de ferro que se coloca nos punhos das velas para que os cabos não as
cortem.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Sapato
NA:
TG:
TE:
SCA:

Calçado que cobre o pé, confeccionado em geral com sola dura.
Calçado
Escarpim
Fivela de sapato
Sapatilha
0306 Vestuário

Sapato de bebê
NA:
Pequeno sapato feito de tricô de linha ou lã, usado pelos bebês.
TG:
Roupa de bebê
SCA: 0306 Vestuário
Sapato de pau (calçado)
NA:
Calçado talhado em um único bloco de madeira, originário da Holanda e
Alemanha. É encontrado no sul do Brasil, onde foi introduzido pelo imigrante
alemão.
TG:
Calçado
SCA: 0306 Vestuário
Sarabatana
USE: Zarabatana
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Sarangi
NA:
UP:
TG:
SCA:
Sargento
NA:

Instrumento de cordas e arco da Índia e do Paquistão, feito de madeira e com as
costas abauladas. O braço não possui trastes.
Aktara
Aktara sarangi
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
Grampo bastante forte usado por carpinteiros, marceneiros etc., para manter
juntas duas peças, ou para firmar uma tábua à bancada.
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Sári

UP:
TG:
SCA:

Grampo sargento
Grampo (carpintaria)
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

NA:

Traje nacional das mulheres indianas que consiste em um grande e longo pedaço
de tecido enrolado de diferentes maneiras em volta do corpo, em geral com uma
das pontas formando a saia e a outra ponta, drapeada, em torno do seio, de um
ombro e, por vezes, da cabeça.
Vestuário
Traje regional
0306 Vestuário

TG:
TA:
SCA:

Sarilho de fumo-de-rolo
NA:
Aparelho no qual são dispostas as folhas de fumo para serem enroladas. Trata-se
de peça cilíndrica móvel, de madeira, posicionada horizontalmente em suportes
verticais, acionada por manivela, que permite que se enrole as cordas do fumo-derolo, também conhecido por fumo-de-corda.
TG:
Enrolador de fumo-de-rolo
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Saupoudreuse
USE: Polvilhador
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Saveiro
NA:
TG:
SCA:

Barco a vela, estreito e longo, de um ou dois mastros, usado para o transporte de
passageiros ou carga, ou para pescar.
Barco
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Saw duang
USE: So duang
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Saxofone
NA:

TG:
TE:
SCA:

Instrumento da família dos clarinetes, de palheta simples com corpo de metal em
uma estrutura cônica que se expande na extremidade inferior, formando uma
abertura com formato de sino. É um instrumento transpositor com dezoito a vinte
orifícios, todos controlados por chaves. Os membros da família do saxofone são:
sopranino ou soprano em mi bemol, soprano em si bemol, alto em mi bemol,
tenor em si bemol, barítono em mi bemol, baixo em si bemol, contrabaixo em mi
bemol.
Clarinete
Saxofone alto
0604 Objetos Associados à Música

Saxofone alto
NA:
Saxofone afinado em mi bemol. Tem uma curvatura em forma de 'U' na parte
inferior e forma um ângulo reto na seção superior.
TG:
Saxofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
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Scanner
USE:
SCA:

Escâner
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Scrabble
USE:
SCA:

Palavras-cruzadas
0804 Equipamento Lúdico

Secador (agricultura)
NA:
Equipamento agrícola de grande porte formado por estruturas tubulares, utilizado
para secar grãos.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Secador de cabelo
NA:
Equipamento elétrico, movido a jato de ar quente ou frio, usado para secar os
cabelos.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Secador de roupa
NA:
Aparelho elétrico usado para secagem de roupas constituído de uma caixa
metálica com tampa, contendo em seu interior um cilindro giratório onde elas são
colocadas úmidas. Possui um regulador de velocidade e de temperatura.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Secador de salada
NA:
Recipiente redondo, geralmente de plástico, com tampa, que contém uma cesta
onde se colocam as folhas lavadas da salada. A tampa possui uma manivela que,
ao girar a referida cesta, faz com que as folhas sequem rapidamente dispensando
o uso de toalhas.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Secretária
NA:
Mesa com gavetas, usada para escrever e onde se guardam os utensílios da escrita
e documentos, valores etc.
UP:
Escrivaninha
Mesa-secretária
Secretário
TG:
Mobiliário
TE:
Banca de escrita
Davenport
Secretária de cilindro
TA:
Mesa
SCA: 0202 Mobiliário
Secretária de cilindro
NA:
Móvel criado pelo marceneiro francês Deben, na segunda metade do século XVII,
que dispõe de uma superfície para escrita, sobreposta por alçado com gavetinhas.
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TG:
SCA:

A zona de escrita com as gavetinhas fecha-se por meio de um tampo convexo em
quarto de círculo, composto por um conjunto de réguas horizontais unidas, que,
desenrolando de um cilindro disposto no interior, deslizam nas ranhuras dos
painéis laterais. No aro apresenta, em geral, mais gavetas. Uma chave faz acionar
o mecanismo, abrindo e fechando simultaneamente as gavetas exteriores.
Secretária
0202 Mobiliário

Secretária eletrônica
NA:
Dispositivo que, ligado a uma linha ou aparelho telefônicos, atende
automaticamente as ligações para gravar e posteriormente reproduzir mensagens
faladas.
TG:
Telefone
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Secretário
USE: Secretária
SCA: 0202 Mobiliário
Sede
USE:
SCA:
Sege
NA:

TG:
TE:
SCA:
Seguidor
USE:
SCA:
Sela
NA:

UP:
TG:
TE:

TA:
SCA:

Cadeira de celebrante
0901 Mobiliário de Culto
Veículo de tração animal de dois lugares, de meia caixa, surgido no século XVII na
Alemanha, com a designação de Chaise que se aportuguesou para Sege. As rodas
estão ligadas por dois varais com estribos exteriores e a caixa assenta em duas
correias de couro idênticas às das berlindas. Podia ser conduzido pelo próprio
ocupante ou por boleeiro, que ia montado num cavalo. Possuía, ainda, uma
cortina de couro à frente.
Veículos terrestres e acessórios
Traquitana
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Canhão (refletor)
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Assento ou estrutura própria para montaria, confeccionada em couro, suporte
acolchoado e tiras de metal que ficam ao longo da armação para dar mais
elasticidade à sela, que se coloca amarrada ao dorso do animal e sobre o qual o
cavaleiro monta.
Arreio (sela)
Arreio
Coldre (sela)
Manta de sela
Selim
Silhão
Lombilho
Malaponcha
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
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Sela de gancho
USE: Silhão
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Selha
NA:
TG:
SCA:
Selim
NA:
UP:
TG:
SCA:

Recipiente geralmente de madeira e de forma troncônica, com bordas baixas,
utilizado para recolher os cabos das embarcações.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Sela pequena e rasa, sem arção (parte arqueada e saliente da sela).
Selote
Sela
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Selim de carroça
NA:
Pequeno selim que nos arreios de tiro pesado (carroças etc.) se coloca, em alguns
casos, sobre o cilhão e onde se implantam as correias que sustentam os varais do
veículo.
TG:
Arreio
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Selinha
USE:
SCA:
Selo
NA:

NI:
UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Canga
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Marca em relevo feita pela pressão de uma matriz de selo. O selo é preso ou
aposto a qualquer documento a fim de autenticá-lo, fechá-lo inviolavelmente ou
para marcar uma propriedade. Neles são gravados em côncavo a figura, a
assinatura, as armas ou a marca simbólica de um Estado, de um rei, de uma
entidade etc. O estudo dos selos é objeto da sigilografia. À medida que foram
adotadas assinaturas e firmas, o uso do selo decaiu e os carimbos (selo) surgiram.
Os selos entretanto se mantêm em documentos oficiais, diplomas universitários
etc.
Usar quando autentica documentos.
Selo aposto
Equipamento de comunicação escrita
Selo chapeado
Selo pendente
Matriz de selo
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Selo aposto
USE: Selo
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Selo branco
USE: Selo seco
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
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Selo chapeado
NA:
Selo fixo ao próprio documento.
TG:
Selo
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Selo comemorativo
NA:
Selo postal emitido com a finalidade de comemorar acontecimentos importantes,
fatos expressivos da atualidade, homenagear personalidades de destaque, eventos
ligados à história, à cultura e aos costumes de um país. Tem seu período de
circulação limitado e tiragem definida.
TG:
Selo postal
TA:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1106 Documentos Postais
Selo de controle
NA:
Documento público que controla a arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI), que recai sobre determinadas mercadorias como cigarro e
bebidas alcoólicas. Realiza também o controle quantitativo destes produtos.
TG:
Documentos públicos de arrecadação
SCA: 1107 Documentos Públicos de Arrecadação
Selo fiscal
USE: Estampilha
SCA: 1107 Documentos Públicos de Arrecadação
Selo heráldico
NA:
??????
TG:
Equipamento de comunicação escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Selo matriz
USE: Matriz de selo
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Selo pendente
NA:
Selo preso ao documento por um fio de cânhamo, de pergaminho, de seda etc.
TG:
Selo
TE:
Bula (selo)
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Selo postal
NA:
Papel representativo de um valor, emitido pelos correios e destinado a franquear
correspondência e outros objetos postais.
NE:
Inclui os obliterados.
TG:
Documentos postais
TE:
Bloco de selos
Folha de selos
Par de selos
Quadra de selos
Selo comemorativo
TA:
Bloco comemorativo
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SCA:
Selo seco
NA:
UP:
TG:
SCA:

Envelope de primeiro dia de circulação
Máximo postal
Porta-selos postais
1106 Documentos Postais
Matriz de selo constituída por um cunho e um contracunho, montados em prensa,
cujo resultado é um selo seco em relevo.
Selo branco
Matriz de selo
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Selo tinta
USE: Carimbo (selo)
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Selote
USE:
SCA:

Selim
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Semáfora
NA:
UP:
TG:
SCA:

Bandeirola colorida para transmissão manual de sinais, usada aos pares.
Bandeirola de semáfora
Bandeirola
0703 Equipamento de Comunicação Visual

Semáforo
USE: Sinal de trânsito
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Semeador
NA:
Máquina que distribui regularmente pelo terreno as sementes de grãos miúdos
como arroz, trigo ou cevada.
UP:
Sementeiro
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Sementeiro
USE: Semeador
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Senhorinha
NA:
Móvel de assento baixo e totalmente estofado.
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Sepulcro
USE:
SCA:

Túmulo
0103 Estruturas Edificadas

Serigote
NA:

Espécie de lombilho curto.
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TG:
SCA:
Seringa
NA:
TG:
TE:

SCA:

Lombilho
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Utensílio de metal, vidro ou plástico, próprio para injetar ou retirar líquidos
situados abaixo da pele ou em cavidades do corpo. É constituído de um tambor
com uma agulha oca numa extremidade e um êmbulo na outra.
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
Agulha de seringa
Ampola de injeção
Esterilizador de seringa
Estojo de seringa
0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia

Seringa Carpule
NA:
Seringa usada para anestesia dentária e na irrigação endodôntica. Neste caso, após
a limpeza, autoclavagem e marcação de tubetes, eles são preenchidos com
solução irrigante que é aplicada dentro do canal radicular por meio da utilização
de agulhas.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Serpentina (luz)
USE: Candelabro
SCA: 0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Serpentina (transporte)
USE: Cadeirinha
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Serra
NA:
TG:
TE:

TA:
SCA:

Ferramenta ou máquina de cortar madeira, metal, pedra etc., por fricção
continuada, constituído essencialmente por lâmina fina e chata, ou disco de aço
(serra circular), com borda longitudinal recortada por dentes afiados.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Serra circular
Serra de fita
Serra de meia-esquadria
Serra tico-tico
Serrote
Travadeira
Serrão
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Serra circular
NA:
Serra elétrica, constituída por disco de dentes de aço afiados, com a qual só se
pode cortar diversos materiais em linha reta. Podem ser portáteis ou de bancada.
A portátil: o disco é acoplado a pequeno motor que movimenta a serra, e a um
punho que permite seu manuseio e transporte; a de bancada: serra com disco
provido de dentes de aço afiados e que é acoplada em uma mesa. Os
componentes principais desta serra são o disco de serra circular, a coifa protetora
(peça que evita o contato das mãos com o disco de serra), a lâmina separadora
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TG:
TE:
SCA:

(que evita o aprisionamento do disco), empurradores (também evitam o contato
das mãos com o disco de serra), o suporte de apoio (que suspendem toda a
estrutura) e o coletor de serragem (caixa que apara o pó de serra).
Serra
Serra circular portátil
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Serra circular portátil
TG:
Serra circular
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Serra de ampola de injeção
NA:
Utensílio próprio para cortar a extremidade superior de ampolas de injeção.
TG:
Ampola de injeção
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Serra de fita
NA:
Máquina composta de dois volantes colocados em posição vertical e um em
oposição ao outro, ligados por meio da serra que é uma fita de ação contínua,
denteada, travada e afiada. Entre os dois volantes existe uma mesa com rasgo
próprio para introdução da serra, guia, esquadros e acessórios. Essa máquina faz
geralmente cortes verticais em relação à mesa.
TG:
Serra
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Serra de meia-esquadria
NA:
Equipamento manual adequado para o corte de perfis para molduras, caixão de
porta em aduela, alisar, marco, forros de teto, malhetes para gavetas etc. Executa
cortes de estrutura angulares e é composto de lâmina de serra para madeira ou
para alumínio, morsas e um apoio de madeira.
TG:
Serra
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Serra tico-tico
NA:
Serra vertical, de dentes finos, para recortar peças ou para outros trabalhos em
madeira e metal.
UP:
Tico-tico
TG:
Serra
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Serrão
NA:
UP:
TG:
TA:
SCA:
Serrote
NA:

Serra grande, de lâmina elíptica, que duas pessoas manejam ao cortar toras e
outras peças grossas de madeira.
Grupião
Traçador de madeira
Equipamento de atividades de transformação
Serra
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Serra manual, operável com uma mão, composta por um cabo normalmente de
madeira e uma lâmina (folha) denticulada e travada, de aço temperado. Os
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TG:
TE:

SCA:

serrotes variam não só de forma, mas especialmente pelas dimensões e formato
dos dentes. Quanto maior o número de dentes que uma folha de serra apresente,
mais fino será o seu corte.
Serra
Arco de serra
Serrote de costas
Serrote de ponta
Serrote universal
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Serrote de costas
NA:
Serrote usado especialmente para recortar juntas, detalhes e pequenas peças de
madeira com exatidão. A lâmina é retangular, com o dorso (costas) guarnecido,
permitindo bom controle. É usado para fazer cortes menos profundos, mas que
exigem precisão.
TG:
Serrote
TA:
Caixa de corte
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Serrote de ponta
NA:
Serrote usado normalmente para serrar curvas e recortes. Sua lâmina é estreita e
pontiaguda, enquanto os dentes são posicionados na parte superior da lâmina.
TG:
Serrote
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Serrote podador
NA:
Ferramenta utilizada para cortar galhos de árvores, especialmente os mais altos.
Possui uma mola acionada por corda que, por sua vez, movimenta a lâmina para o
corte. É possível, ainda, acoplar uma lâmina maior para o corte de galhos mais
grossos.
TG:
Cortador (jardinagem)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Serrote universal
NA:
Serrote de folha larga para cortes que não necessitam de grande precisão. É o
serrote comum usado para decepar ou cortar a madeira transversalmente ou
longitudinalmente, ou no sentido das fibras.
TG:
Serrote
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Seta
USE:
SCA:

Flecha
1301 Armas e Acessórios

Seta de zarabatana
NA:
Pequeno projétil pontiagudo, de madeira ou raízes, propulsionado por sopro em
uma zarabatana. Usadas na çaça de pequenos animais ou aves, as setas, que
podem ser envenenadas ou não, são conduzidas em carcazes e geralmente
possuem uma empenagem ou algum meio de vedar o tubo da zarabatana.
TG:
Zarabatana
SCA: 1301 Armas e Acessórios
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Sextante
NA:

TG:
TE:
SCA:

Instrumento a reflexão destinado a medir ângulos e empregado na obtenção da
altura dos astros acima do horizonte, nas embarcações em alto-mar. Pode
também ser usado em terra. É constituído por um espelho pequeno, fixo ao raio
extremo esquerdo do setor circular, e um espelho grande associado a uma alidade
e uma luneta.
Instrumento a reflexão
Sextante de bolha
Sextante de bolso
Sextante Husun
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Sextante de bolha
NA:
Sextante capaz de medir alturas de um astro, independentemente do horizonte do
mar, graças aos aperfeiçoamentos efetuados quando se adaptou um nível à
alidade móvel que se desloca sobre o setor graduado.
TG:
Sextante
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Sextante de bolso
TG:
Sextante
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Sextante Husun
TG:
Sextante
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Shkashek
USE: Carcabas
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Short
NA:
TG:
SCA:
Shrapnel
NA:
TG:
SCA:

Peça do vestuário feminino e masculino, espécie de calça curta para esporte e
lazer.
Calça curta
0306 Vestuário
Projétil cheio de balins e que explode no ar devido à ação de uma espoleta de
tempo, dispersando os balins contra concentrações de tropa. Inventado no final do
século XVIII pelo inglês Henry Shrapnel.
Projétil
1303 Munição e Acessórios

Silent butler
USE: Porta-cinzas
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Silhal
USE:
SCA:

Silhão
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
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Silhão
NA:
UP:
TG:
SCA:
Silhueta
NA:

TG:
SCA:

Sela grande com estribo de um só lado e um arção semicircular, em que cavalgam
mulheres trajando saias.
Sela de gancho
Silhal
Sela
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Desenho de cor uniforme, normalmente preto, que normalmente reproduz o perfil
de um busto ou de um corpo inteiro sobre um fundo quase sempre branco,
seguindo os contornos da sombra do objeto representado. É um procedimento de
retrato anterior à fotografía.
Desenho
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Silhueta (teatro de sombras)
NA:
Silhueta utilizada no teatro de sombras, uma das mais antigas manifestações
teatrais do Oriente, geralmente feita de recorte de uma silhueta em couro, cartão,
pergaminho ou outro material leve, dando forma à personagem. As silhuetas,
articuladas ou não, se movem em cena com a ajuda de varetas ou fios que
permitem movimentar os braços, pernas e outras partes do corpo. A técnica
consiste em projetar, com ajuda de um foco de luz, a silhueta sobre uma tela, de
tal modo que o espectador só veja a sombra.
UP:
Figura de sombra
Figura de teatro de sombras
TG:
Objetos associados às artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Sinal de trânsito
NA:
Aparelho de sinalização urbana, rodoviária ou ferroviária que orienta o tráfego por
meio de lanternas, luzes, bandeiras e/ou hastes móveis etc.
UP:
Semáforo
Sinal luminoso
TG:
Equipamento de comunicação visual
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Sinal luminoso
USE: Sinal de trânsito
SCA: 0703 Equipamento de Comunicação Visual
Sinaladeira
USE: Assinalador
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Sineta
NA:
NI:
TG:
TA:
SCA:

Sino pequeno utilizado para chamar pessoas.
Usar apenas quando não se tratar de sinetas de mesa de refeição.
Sino
Campainha de mesa
0702 Equipamento de Comunicação Sonora
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Sineta de altar
USE: Campainha de altar
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Sineta de mesa
USE: Campainha de mesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Sinete
NA:
TG:
TE:
SCA:
Sino
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Sirene
NA:
TG:
TA:
SCA:

Matriz de selo de pequenas dimensões, constituída por um cunho montado num
cabo. Alguns sinetes são verdadeiras joias concebidas em ouro, prata ou marfim,
com o selo de pedra semipreciosa.
Matriz de selo
Anel sigilar
Pingente sigilar
0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Instrumento cônico, geralmente de bronze, percutido na face interna por um
badalo ou na externa por um martelo, que produz sons mais ou menos fortes,
agudos ou graves.
Equipamento de comunicação sonora
Idiofone
Cencerro
Sineta
Campanário
Carrilhão
0604 Objetos Associados à Música
0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Instrumento de som agudo e estridente utilizado para dar alarme, assinalar a
proximidade de embarcações marítimas, caracterizar deslocamentos de
ambulâncias e viaturas policiais, indicar horários em fábricas, escolas etc.
Equipamento de comunicação sonora
Alarme
0702 Equipamento de Comunicação Sonora

Sismógrafo
NA:
Instrumento usado para detectar e medir a intensidade, direção e duração de
movimentos da terra como os terrmotos.
TG:
Equipamento associado à geologia
SCA: 0504 Equipamento Associado à Geologia
Sistema de som
NA:
Equipamento de reprodução e gravação sonora composto de pelo menos um
dispositivo de entrada (rádio, microfone, toca-discos, reprodutor de CDs,
reprodutor de MP3 etc.), um amplificador e um dispositivo de saída (alto-falantes,
gravador etc.), funcionando de forma interdependente.
UP:
Aparelho de som
TG:
Equipamento de comunicação sonora
TE:
Alto-falante
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TA:
SCA:
Sitar
NA:
TG:
SCA:
Skate
USE:
SCA:

Amplificador de som
Aparelho de som integrado
Caixa de som
CD-player
Gravador
Microfone
MP3-player
Toca-discos
Toca-fitas
Rádio
0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Instrumento de cordas dedilhadas comum na Índia, feito de madeira com caixa de
ressonância bojuda, braço longo e trasteado, as cordas podem ser dedilhadas com
os dedos ou com um plectro.
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
Prancha de esqueite
0803 Equipamento Esportivo

Skateboard
USE: Prancha de esqueite
SCA: 0803 Equipamento Esportivo
Slide
USE:
SCA:
Smart tv
NA:
TG:
SCA:

Diapositivo
0602 Objetos Associados à Fotografia
Aparelho de televisão com um processador de dados que permite acesso a
Internet.
Televisão
0704 Equipamento de Telecomunicação

Smartphone
NA:
Aparelho portátil que funciona como celular e tem funções avançadas, por meio
de programas executáveis em seu sistema operacional, inclusive navegação pela
internet, execução de aplicativos etc.
TG:
Telefone celular
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Smartwatch
NA:
Relógio de pulso com capacidade de processamento de dados.
UP:
Relógio inteligente
TG:
Equipamento de telecomunicação
TA:
Relógio de pulso
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Smoking
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NA:

TG:
SCA:
So duang
NA:
UP:
TG:
SCA:

Traje masculino semiformal para eventos noturnos, que consiste em um paletó e
gravata-borboleta pretos, quase sempre com calças pretas dotadas de uma tira de
seda que corre pelas costuras laterais externas, camisa branca, colete ou
"cummerbund" (faixa larga e de modelagem ajustada que engloba a cintura, em
geral com pregas e de tecido brilhante) e sapatos de couro pretos.
Vestuário
0306 Vestuário
Instrumento de cordas e arco da Tailândia, feito de madeira, com caixa de
ressonância cilíndrica e o braço fino e longo. Não é trasteado e possui duas cordas.
Gi hin
Hu Chin
Saw duang
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música

Sobrecasaca
NA:
Casaco masculino largo e à altura dos joelhos, que se abotoa até a cintura e possui
abas que contornam o corpo. Pode ser vestido sobre outro.
TG:
Casaco
SCA: 0306 Vestuário
Sobrepeliz
NA:
Veste superior usada sobre a batina e, eventualmente, sobre o roquete, pelos
eclesiásticos e, às vezes, pelos leigos que servem nas funções da igreja. De tecido
leve, linho, cânhamo ou algodão branco, é uma veste solta, larga e curta até aos
joelhos, de mangas largas, pregueadas ou em forma de aba redonda; pode
também apresentar-se sem mangas, com fendas laterais para deixar passar os
braços. É raramente ornamentada, à exceção do decote, ombros, na extremidade
das mangas e na borda inferior.
TG:
Vestuário litúrgico e ritual
SCA: 0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Sobretudo
NA:
UP:
TG:
SCA:

Casaco comprido, pesado e quente, usado sobretudo por homens.
Casacão
Vestuário
0306 Vestuário

Sobreverga (janela/porta)
NA:
Ornato que se sobrepõe à verga de janelas e portas.
TG:
Janela
Porta
SCA: 0101 Elementos de Construção
Socador (instrumento musical)
USE: Cuíca
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Socador de alho
USE: Socador de temperos
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SCA:

0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Socador de temperos
NA:
Utensílio de cozinha, geralmente de madeira, empregado para socar o alho e
outros temperos.
UP:
Machucador
Socador de alho
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TA:
Almofariz
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Socó
NA:
UP:
TG:
SCA:

Armadilha para pesca em forma de cone truncado, manufaturado pela
interpolação alternada de lascas de madeira, ou talas de nervura da folha do
babaçu, aguçadas na extremidade inferior.
Mororó
Armadilha de pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Soco-inglês
NA:
Peça metálica inteiriça com orifícios circulares por onde se enfiam os dedos,
exceto o polegar, usada como arma de choque para aumentar a força e a
contundência dos socos.
TG:
Arma de choque
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Soeling
USE:
SCA:
Sofá
NA:
TG:
TE:
SCA:

Suling
0604 Objetos Associados à Música
Assento comprido, de origem oriental, caracterizado por ser geralmente estofado
e possuir apoio de braços e encosto, para duas ou mais pessoas.
Mobiliário
Sofá cama
Sofá Chesterfield
0202 Mobiliário

Sofá cama
NA:
Sofá que se transforma em cama, sendo um móvel versátil em sua largura e em
seu mecanismo, podendo se abrir a partir do assento ou possuir por debaixo uma
outra cama.
TG:
Sofá
TA:
Cama
SCA: 0202 Mobiliário
Sofá Chesterfield
NA:
Sofá amplo, em couro, estofado em capitonê (tipo de estofamento em que o
revestimento é fixado, de espaço a espaço, por botões, formando losangos), com
encosto e braços da mesma altura e ligeiramente abaulados. Trata-se de móvel
muito usado em salas de bilhar, vestíbulos e bibliotecas residenciais.
TG:
Sofá
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SCA:

0202 Mobiliário

Sofá circular
NA:
Móvel de assento circular, com um apoio central para as costas em forma de cone
truncado. Por vezes o cone central era rematado com um vaso, escultura ou fonte.
Muito em voga no século XIX, destinava-se geralmente a mobiliar grandes áreas de
recepção.
UP:
Borne
TG:
Mobiliário
SCA: 0202 Mobiliário
Soldado de chumbo
NA:
Brinquedo que reproduz, em miniatura (ou escala reduzida), a figura humana, a
figura animal, armas e outras peças de equipamento militar. Pode ser feito de
chumbo, estanho, plástico ou massa e representa algum aspecto da atividade
militar, dando especial atenção à farda tradicional de um regimento ou de um
país, em um dado momento histórico.
TG:
Boneco
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Solidéu
NA:

TG:
SCA:
Sólio
USE:
SCA:

Pequena cobertura de cabeça em forma de calota usada durante quase todo o
ofício litúrgico pelo conjunto do clero. Apresenta-se geralmente dividido em seis
panos e tem no topo uma pequena argola. O tecido e a cor do solidéu variam
consoante a dignidade eclesiástica: branco ou vermelho, para o papa; vermelho
para um cardeal; roxo para um bispo; preto, para um presbítero; vermelho, preto,
roxo ou azul para os meninos do coro etc.
Vestuário litúrgico e ritual
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Cadeira de estado
0202 Mobiliário

Sombrinha
NA:
Pequeno guarda-sol de tecido bordado ou colorido, usado pelas mulheres para se
proteger do sol.
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Sombrinha de viático
USE: Umbela processional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Sonar
USE:
SCA:

Sonda acústica
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Sonda acústica
NA:
Equipamento usado para medir a profundidade do mar, levando em conta o
tempo decorrido entre a emissão de um sinal acústico em direção ao fundo e a
recepção de seu eco a bordo do navio. As sondas acústicas apresentam vantagens
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UP:

TG:
SCA:

sobre os prumos de mão ou mecânicos, pois permitem sondagens contínuas com
qualquer velocidade do navio, em profundidades não alcançadas por eles, e quase
independentemente das condições de tempo.
Ecobatímetro
Ecossondador
Sonar
Sonda sonora
Sondador
Equipamentos associados à topografia e à navegação
0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Sonda marítima
USE: Talassômetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Sonda sonora
USE: Sonda acústica
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Sondador
USE: Sonda acústica
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Sondareza
NA:
Corda graduada que serve para as sondagens marítimas e que se fixa na peça de
chumbo do prumo de mão ou no prumo de sonda. Ela é graduada em braças ou
metros com um couro na quinta braça ou metro. Uma pinha de anel marca a
décima, dois couros a décima quinta e duas pinhas a vigésima. As unidades
intermédias são marcadas com nós.
TG:
Prumo de mão
Prumo de sonda
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Sondógrafo
NA:
Aparelho com que se registram os desnivelamentos do fundo do mar, rios, lagos;
funda-se no tempo que leva um som a chegar ao leito da água e refletir-se até o
ponto de partida.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Sopeira
USE:
SCA:

Terrina
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Soquete de artilharia
NA:
Maço roliço, com cabo, que na artilharia de antecarga é usado para calcar a
pólvora dentro da boca do canhão.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Soquete de carne
USE: Martelo de carne
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SCA:
Sotaina
USE:
SCA:
Sousplat
NA:

UP:
TG:
SCA:
Sovela
NA:
TG:
TA:
SCA:
Spot
NA:
TG:
SCA:

0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Batina
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Suporte utilizado para se assentar o prato onde se come, durante as refeições. De
materiais diversos, costuma ser redondo, com cerca de 30 cm de diâmetro, e um
pouco maior que o tamanho do prato. O sousplat, palavra francesa que significa
sob o prato, não é apenas decorativo. Serve, sobretudo, para evitar que os pratos
deslizem sobre a mesa e que a comida respingue sobre a toalha.
Descanso de prato
Prato
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Ferramenta de ferro ou de aço formada por uma espécie de agulha reta ou curva
pontiaguda, com cabo, com que os sapateiros e correeiros furam o couro para o
costurar; e na execução de marcas de guia ou na preparação de furos na madeira.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Alicate vazador
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Luminária de parede ou de teto com foco de luz projetado para iluminar um
determinado objeto ou uma área limitada. Surge no século XX e seu poder de
iluminação acompanha o progresso da tecnologia.
Luminária de parede
Luminária de teto
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Submetralhadora
USE: Metralhadora de mão
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Suéter
NA:
UP:
TG:
SCA:
Suling
NA:

UP:
TG:

Peça do vestuário feminino e masculino, fechado, com vários tipos de decote, feito
de malha de lã, tecido à mão ou à máquina, que se veste pela cabeça e se usa
geralmente sobre uma camisa, blusa etc.
Pulôver
Vestuário
0306 Vestuário
Flauta da Indonésia, Malásia e do sul das Filipinas. O instrumento é feito de
bambu, com extremidades achatadas e possui seis orifícios. Para tocar, o
instrumentista canaliza o ar por um curto duto externo, formado por uma tala de
junco amarrada em volta do tubo, um pouco acima da abertura superior do
instrumento.
Soeling
Flauta
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SCA:
Sunga
NA:
TG:
SCA:

0604 Objetos Associados à Música
Calção de banho de tecido elástico e justo no corpo, bem curto, cavado e baixo na
cintura.
Calção de banho
0306 Vestuário

Supedâneo
NA:
Nas igrejas, plataforma de madeira que remata os degraus de altar e que pode
apresentar algum tipo de decoração. Nela o celebrante coloca seus pés.
UP:
Plataforma de altar
TG:
Escada de altar
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Supedâneo (pés)
USE: Banco para os pés
SCA: 0202 Mobiliário
Suporte de andor
USE: Pontalete
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Suporte de bidê portátil
NA:
Utensílio de ferro sobre o qual se apoiavam bidés portáteis.
TG:
Bidê portátil
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Suporte de coador de café
NA:
Utensílio de metal ou plástico, com ou sem pé, de formatos e tamanhos variados.
Quando com pé, é próprio para os coadores de pano, possuindo duas ou três
hastes verticais, tendo ao alto um aro onde se encaixa o coador. Atualmente, com
o aparecimento dos coadores de café de papel e as modernas cafeteiras, trata-se
de suporte afunilado de plástico, de boca redonda, sem pé.
TG:
Coador de café
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Suporte de cuspideira (dentista)
NA:
Espécie de mesa que serve de suporte para a cuspideira.
TG:
Cuspideira (dentista)
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Suporte de ferro de passar
NA:
Utensílio, geralmente de madeira, preso à parede, que sustenta o ferro de passar
quando não em uso.
TG:
Ferro de passar
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Suporte de livros
USE: Bibliocanto
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
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Suporte de palma
NA:
Suporte de formas variadas que, de modo geral, não é oco nem preparado para
conter água, apresentando no topo um furo para inserir a palma.
TG:
Palma
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Suporte de prateleira
USE: Cantoneira
SCA: 0202 Mobiliário
Suporte de vaso de planta
NA:
Suporte que serve para assentar vaso de planta de grandes dimensões, geralmente
de madeira ou ferro e contendo rodinhas para deslocá-lo com mais facilidade.
TG:
Vaso de planta
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Suporte de velas votivas
NA:
Suporte de pé ou fixo à parede, geralmente em ferro, com um elemento em forma
de tabuleiro ou travessa, disposto num ou em vários planos escalonados e munido
de bocais para receber velas ou lamparinas votivas em igrejas.
TG:
Vela votiva
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Surdo
NA:

UP:
TG:
SCA:
Surnay
USE:
SCA:

Instrumento de percussão de forma cilíndrica com membranas nas duas
extremidades. É tocado com uma baqueta com ponta revestida de qualquer
enchimento recoberto por couro. É bastante utilizado para a marcação rítmica nas
escolas de samba.
Tambor surdo
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música
Ghayta
0604 Objetos Associados à Música

Suspensório
NA:
Acessório de vestuário constituído por alças (tiras ou fitas) feitas de material firme
e flexível que, passando sobre os ombros, serve para segurar as calças ou
bermudas pelo cós.
TG:
Vestuário
TE:
Prendedor de suspensório
SCA: 0306 Vestuário
Suta
NA:
TG:
SCA:

Instrumento de medição ajustável, usado para determinar e transferir ângulos,
composto por uma haste, geralmente de madeira ou plástico, conectada a uma
lâmina de metal através de um parafuso-borboleta ou uma porca-borboleta.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Sutiã
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NA:
TG:
SCA:

Peça íntima do vestuário feminino destinada a sustentar e modelar os seios.
Roupa íntima
0306 Vestuário

Tabaqueira
NA:
Recipiente de diversos formatos e materiais (porcelana, prata, vidro, jade,
tartaruga, chifre, ouro, marfim etc.) próprio para guardar fumo.
UP:
Porta-tabaco
TG:
Objetos de fumantes
TE:
Bolsa de tabaco
Caixa de rapé
Cornimboque
Pote de tabaco
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Tabernáculo
USE: Sacrário
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Tablet
NA:
TG:
SCA:

Computador portátil, de uso manual, com tela sensível ao toque, de 18 a 31 cm na
diagonal.
Computador pessoal
0707 Processadores de Dados e Acessórios

Tábua (cozinha)
NA:
Tábua de madeira, bambu, vidro, polipropileno etc. para cortar legumes, verduras
e frutas.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TE:
Tábua de carne
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Tábua de assoalho
NA:
Peça plana de madeira serrada colocada lado a lado de forma a revestir pisos.
TG:
Piso
SCA: 0101 Elementos de Construção
Tábua de caranguejo
NA:
Tábua pequena de madeira que, acompanhada de martelo, é usada na degustação
de caranguejos.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
TE:
Martelo de caranguejo
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Tábua de carne
NA:
Utensílio de cozinha, geralmente retangular e de madeira, para cortar e amaciar a
carne.
TG:
Tábua (cozinha)
TE:
Martelo de carne
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Tábua de pão
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NA:
TG:
SCA:

Tábua de cortar e/ou de servir o pão, de madeira, retangular ou redonda, cuja
superfície pode ser plana ou com ripas. Nestes casos, a tábua se assenta sobre
uma caixa de pouca altura, feita para conter os farelos do pão.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Tábua de passar
NA:
Prancha de madeira ou metal, fixada em uma estrutura com regulagem de altura,
revestida de tecido natural ou isolante térmico, usada como suporte para passar
roupas com o ferro de passar.
TG:
Ferro de passar
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Tábua de queijo
NA:
Tábua, geralmente de madeira, para cortar e servir um ou mais queijos de tipos
variados.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Tábua dessoradora
USE: Banca de queijo
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tabuinhas da Índia
NA:
Instrumento náutico muito simples, que permite medir a altura da estrela polar ou
de outro astro, para cálculo da latitude e da distância. Foi criado pelos
navegadores árabes no Oceano Índico, aproximadamente no século X. Os
portugueses tomaram conhecimento de sua existência quando da viagem de
Vasco da Gama, em 1497. O instrumento é constituído por um, dois ou três
paralelogramos, de chifre ou madeira. Do centro sai um cordel com nós espaçados
que correspondem a ângulos. A ponta do cordel é segura com os dentes. O lado
inferior do paralelogramo é alinhado com o horizonte; o lado superior é alinhado
com o astro. Conforme o tamanho do cordel e quantidade de nós que é necessário
mover para obter o alinhamento, assim é calculada a altura dos astros.
UP:
Camais
Kamal
Tavoletas da Índia
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Tábula
NA:
UP:
TG:
SCA:

Pequena peça circular, geralmente de marfim, osso, madeira, usada em jogos de
tabuleiro.
Pedra de jogo
Equipamento lúdico
0804 Equipamento Lúdico

Tábula de damas
NA:
Cada uma das pequenas pedras do jogo de damas.
TG:
Damas
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
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Tabuleiro
NA:
Assadeira com bordas, de alumínio, em que se assam bolos, biscoitos, aves, carnes
etc.
TG:
Assadeira
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Tabuleiro de damas
NA:
Tabuleiro geralmente de madeira sobre o qual se joga damas.
TG:
Damas
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Tabuleiro de doces
NA:
Espécie de mesa ou bancada utilizada por comerciantes para expor e vender
doces e salgados, geralmente de formato retangular, com bordas baixas. Pode ou
não conter um tampo.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Tabuleiro de xadrez
NA:
Tabuleiro geralmente de madeira sobre o qual se joga xadrez.
TG:
Xadrez
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Tabuleta
USE:
SCA:
Taça
NA:
TG:
TE:
SCA:

Plaqueta (letreiro)
0703 Equipamento de Comunicação Visual
Copo cilíndrico com haste, usado para beber vinho, champanhe etc., de metal,
vidro, cristal etc.
Copo
Cálice
Taça de vinho
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Taça comemorativa
NA:
Taça quase sempre de metal, dourado ou prateado, com formato de uma grande
taça de beber, alusiva à comemoração de um evento.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Taça de chá
USE: Xícara de chá
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Taça de champanhe
NA:
Taça de boca larga e não muito funda usada para servir champanhe.
TG:
Taça de vinho
TE:
Flûte
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Taça de consomê
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USE:
SCA:

Xícara de consomê
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Taça de prêmio
NA:
Troféu quase sempre de metal, dourado ou prateado, com formato de uma grande
taça de beber, usada geralmente para premiar vencedores em competições
esportivas.
TG:
Troféu
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Taça de sobremesa
NA:
Recipientes de variadas formas, de metal, vidro etc., onde se come sorvete,
sundae, milk-shake, pudim etc.
UP:
Taça de sorvete
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Taça de sorvete
USE: Taça de sobremesa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Taça de vinho
NA:
Taça usada para se beber vinho, cujo formato e tamanho varia de acordo com sua
espécie, se tinto, branco etc.
TG:
Taça
TE:
Taça de champanhe
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Tacape
USE:
SCA:

Borduna
1301 Armas e Acessórios

Tachi
USE:
SCA:

Sabre
1301 Armas e Acessórios

Tacho
NA:
TG:
SCA:
Taco
NA:
TG:
SCA:

Panela grande de formato circular usada para cozinhar ou torrar grandes
quantidades de alimentos.
Panela
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Peça de madeira, palha ou corda, usada nas bocas de fogo de carregar pela boca
para manter a carga e o projétil na alma, servindo, ao mesmo tempo, para conter
um pouco os gases da detonação.
Munição e acessórios
1303 Munição e Acessórios

Taco de assoalho
NA:
Peça plana de madeira nobre, de forma geralmente retangular, polida numa das
faces, empregada no revestimento de pisos.
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UP:
TG:
SCA:

Taco de parquete
Piso
0101 Elementos de Construção

Taco de bilhar
NA:
Peça longa e roliça, frequentemente de madeira, com que se impulsionam as bolas
no jogo de bilhar. O jogo de bilhar é praticado com três bolas de marfim e o auxílio
de um taco, sobre uma mesa especial retangular, forrada de feltro verde, com
bordos elásticos e sem caçapas (mesa de bilhar), na qual cada jogador deve fazer
com que a bola dita jogadeira bata nas outras duas, marcando um ponto e
continuando a jogar quem conseguir uma carambola ('embate').
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Taco de parquete
USE: Taco de assoalho
SCA: 0101 Elementos de Construção
Tacômetro
NA:
Aparelho que mede as rotações por minuto de um motor ou de um eixo, em geral
utilizado para fornecer informações sobre a velocidade de um veículo.
UP:
Conta-giros
Conta-voltas
Contador de rotações
Taquímetro
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Tacômetro de embarcação
USE: Conta-giros de embarcação
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Tailleur
USE:
SCA:

Costume
0306 Vestuário

Talabarte
NA:
Alça de couro ou pano, usada presa a um ombro e indo terminar no cinto, onde
prende uma arma.
NI:
Usar quando for semelhante ao boldrié, mas próprio para prender a cartucheira.
TG:
Armas e acessórios
TE:
Pala de boldrié
TA:
Boldrié
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Talão de cheques
NA:
Bloco de folhas de cheque de um correntista de banco, reunidas em ordem
numérica sequencial. Elas são destacáveis e vêm acompanhadas de um canhoto
onde podem ser anotadas pelo proprietário do talão as informações de cada
cheque.
TG:
Cheque
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
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Talassômetro
NA:
Sonda marítima destinada a medir a profundidade do mar.
UP:
Sonda marítima
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Talha
NA:
TG:
TA:
SCA:

Recipiente, geralmente de cerâmica, que serve para armazenar a água purificada
pelo filtro.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Filtro
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Talha (ornato)
NA:
Trabalho ornamental, em alto ou baixo-relevo, feito geralmente em madeira. Foi
muito usado na ornamentação interna de igrejas antigas, em elementos
decorativos tais como retábulos e cruzeiros. Às vezes também chamado entalhe.
TG:
Elemento decorativo
SCA: 0101 Elementos de Construção
Talhadeira
NA:
Ferramenta de talhar com precisão madeira, metal, pedra etc., geralmente com o
auxílio de golpes de martelo ou de marretas. A talhadeira manual é encontrada
nos formatos hexagonal, chato, redondo e sextavado.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
TA:
Ponteiro
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Talheiro
NA:
TG:
SCA:
Talher
NA:
TG:
TE:

SCA:

Ferramenta utilizada na contagem de gado.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Conjunto de garfo, faca e colher, usado durante as refeições.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Colher (talher)
Descanso de talher
Faca (talher)
Garfo (talher)
Porta-talher
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Talher de salada
NA:
Conjunto de colher e garfo de cabo longo, próprio para servir saladas. Usado
também para revirá-las quando temperadas previamente.
TG:
Talher de servir
TA:
Saladeira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Talher de servir
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NA:
TG:
TE:

SCA:
Talim
NA:

TG:
SCA:
Talismã
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Conjunto de colheres, garfos e facas, usado para servir alimentos.
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Colher de servir
Faca de pão
Faca de trinchar
Garfo de trinchar
Pá de bolo
Pegador de açúcar
Pegador de massa
Talher de salada
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Acessório dos uniformes militares, que se constitui de uma espécie de cinto de
couro ou tecido, bordado com fio dourado - com fechamento feito por peça de
metal, geralmente fivela, preta ou prateada -, de onde pendem duas tiras (guias ou
pernadas) destinadas a prender a espada ou outra arma usada pelos oficiais de
diversas patentes.
Faixa (vestuário)
0306 Vestuário
Objeto ao qual seu portador atribui poder mágico, propiciatório de sorte, para a
realização de um desejo. De formas e dimensões diversas, costuma ter símbolos
ritualísticos.
Objetos rituais e cerimoniais
Estrela-de-davi
Carranca
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Talocha
USE:
SCA:

Desempenadeira de pedreiro
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Tamanco
NA:
TG:
SCA:

Calçado com sola em madeira (cepo).
Calçado
0306 Vestuário

Tambor
NA:

NI:
TG:
SCA:

Instrumento cujo som é obtido pela percussão de qualquer parte de um corpo oco,
ou pela vibração de uma membrana esticada em uma ou nas duas extremidades
desta caixa de ressonância que pode ser de vários formatos e tamanhos. O
instrumento pode ser percutido com as mãos ou com baquetas.
Usar apenas quando o instrumento musical em questão não se enquadrar em
nenhuma das demais espécies de membranofones.
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música

Tambor (curtume)
NA:
Recipiente usado em curtumes para mergulhar as peles em água saturada de sal
para sua melhor conservação, antes de se transformar em couro.
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UP:
TG:
SCA:

Tambor de curtir
Tanque (curtume)
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Tambor de curtir
USE: Tambor (curtume)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tambor onça
USE: Cuíca
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Tambor surdo
USE: Surdo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Tamborete
NA:
Pequeno banco de assento quadrado ou redondo, sem encosto e braços, e de
estrutura retilínea.
TG:
Banco
SCA: 0202 Mobiliário
Tamborim
NA:
Instrumento de percussão com membrana em um dos lados. O instrumentista o
segura com uma das mãos e percute com uma baqueta. No Brasil, o fuste pode ser
feito de metal ou acrílico e a membrana de náilon.
TG:
Membranofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Tambuladeira
USE: Tâte-vin
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Tampa de bueiro
NA:
Tampa em forma de grelha de ferro fundido, usada para vedar as aberturas da
tubulação subterrânea de esgoto localizadas no meio-fio ou na sarjeta de uma rua
ou estrada, que serve para escoar as águas pluviais para os coletores
subterrâneos.
TG:
Equipamento hidráulico
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Tampa de panela
NA:
Peça móvel própria das panelas que levam tampa.
TG:
Panela
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Tampa de ralo
NA:
Tampa crivada ou gradeada, de metal ou matéria plástica, que se coloca no bocal
de uma canalização de esgotos, ao nível do piso ou no fundo de pias, banheiras
etc., para permitir o escoamento de águas e impedir entupimentos causados por
detritos.
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TG:
SCA:

Equipamento hidráulico
0102 Equipamento Hidráulico

Tampão de ouvido
USE: Protetor auricular
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Tânagra
NA:

TG:
SCA:

Estatueta de pequenas dimensões da época helenística, em barro cozido
(terracota), por vezes suavemente policromada. Geralmente representa mulheres
jovens idealizadas, frequentemente com chapéus de aba larga, com um menino ou
um leque. Estas peças eram confeccionadas uma a uma, com moldes múltiplos,
motivo pelo qual são muito variadas. O principal centro de produção foi a cidade
grega de Tânagra. Geralmente eram empregadas como oferendas funerárias,
durante os séculos IV e III a.C.
Estatueta
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Tanque (curtume)
USE: Tambor (curtume)
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tanque (mineração)
NA:
Tanque utilizado na mineração para a realização da flotação, processo que utiliza
bolhas de ar para separar as impurezas dos minérios.
TG:
Equipamento de atividades extrativas
SCA: 0405 Equipamento de Atividades Extrativas
Tanque de guerra
USE: Carro de combate
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Tanque de roupa
NA:
Equipamento hidrossanitário que consiste em um reservatório de pedra, cimento,
louça, metal ou plástico, que serve, sobretudo, para a lavagem de roupa. Quando
de alvenaria, é revestido de azulejo.
TG:
Aparelho hidrossanitário
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Tantalus
NA:

TG:
SCA:
Tanto
NA:
UP:

Armação de metal ou madeira, espécie de plataforma quadrangular com bandeja,
em que são dispostos décanters de cristal rigorosamente ajustados à peça. Possui
ainda dois montantes laterais onde se articula, na parte superior e no sentido
longitudinal, um dispositivo móvel dotado de fechadura.
Décanter
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Tanto é uma palavra japonesa que significa lâmina curta. Trata-se de faca usada
por samurais, com lâmina de cerca de 30 cm e com formas geralmente
semelhantes às da katana, e que possui guarda (tsuba), isto é, proteção da mão.
Faca tanto
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TG:
TE:
SCA:

Faca (arma)
Aikutchi
1301 Armas e Acessórios

Tapa missa
USE: Trepa-moleque
SCA: 0301 Adornos Corporais
Tapadeira
USE: Teatro de bonecos (caixa-palco)
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Tapeçaria
NA:
Tecido encorpado, quase sempre bordado e de forma retangular, confeccionado
para adornar paredes com uma composição de caráter pictórico ou decorativo.
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Tapete
NA:
TG:
SCA:

Utensílio usado para revestir e/ou adornar pisos, confeccinonado sobretudo de
fazenda encorpada, tecida ou bordada, além de outros materiais como borracha,
linóleo etc.
Acessórios de interiores
0201 Acessórios de Interiores

Tapete de altar
NA:
Tapete situado sobre a escada do altar, sua plataforma ou sobre o solo diante
deste.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Taquímetro
USE: Tacômetro
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Tarabuka
USE: Darabukka
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Tarima
USE:
SCA:
Tarimba
NA:
UP:
TG:
SCA:
Tarol
USE:

Tarimba
0202 Mobiliário
Estrado mais alto na cabeceira em que dormem soldados em quartéis, postos de
guarda etc.
Tarima
Cama
0202 Mobiliário
Caixa clara
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SCA:
Tarrafa
NA:
TG:
SCA:
Tarro
NA:
TG:
SCA:

0604 Objetos Associados à Música
Rede de pesca em formato circular, de malha fina, com pesos na periferia e um
cabo fino no centro, pelo qual é puxada.
Rede de pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Vasilha para guardar e transportar leite da ordenha.
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Tarugo (arma)
NA:
Cilindro de madeira ou metal que, introduzido na boca de uma arma de fogo
portátil, serve para proteger a alma das intempéries e sujeira.
TG:
Armas e acessórios
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Taste vin
USE:
SCA:
Tâte-vin
NA:

UP:
TG:
SCA:

Tâte-vin
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Pequena taça de prata, estanho ou metal prateado, rasa, em formato que se
assemelha a um pires, com diâmetro aproximado de uma xícara de chá, provida de
uma asa, tradicionalmente usada por enólogos e sommeliers para examinar a cor,
o perfume e o corpo do vinho que se vai degustar. A alça serve para apoio do
polegar e muitas vezes tem a forma de anel para que a taça possa ser pendurada
num colar usado pelo provador.
Tambuladeira
Taste vin
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Taumatrópio
NA:
Dispositivo óptico que dá a ilusão de combinação de duas figuras distintas postas
em movimento, cujo funcionamento baseia-se na persistência das imagens na
retina: um disco de papelão, no qual é impressa uma imagem em cada lado, preso
a dois pedaços de barbante. Quando os barbantes são girados rapidamente entre
os dedos, por efeito de um fenômeno ótico, as imagens dos dois lados parecem
formar uma única imagem.
UP:
Thaumatrope
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Taus
USE:
SCA:

Mayuri
0604 Objetos Associados à Música

Tavoletas da Índia
USE: Tabuinhas da Índia
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SCA:

0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação

Taxímetro
NA:
Aparelho que registra o preço a ser pago pelo percurso em táxi e/ou pelo tempo
em que este esteve ocupado.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Tear
NA:
TG:
TE:
SCA:

Equipamento manual ou mecânico destinado ao fabrico de tecidos, malhas,
tapeçarias etc., formado por conjunto de peças.
Equipamento de atividades de transformação
Tear manual
Tear mecânico
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Tear de grade
USE: Tear de quadro
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tear de pedal
NA:
Tear fixo constituído por estrutura grande de madeira formada por pedais,
quadros e liços. Pode ter de 2 até 24 pedais, sendo os mais comuns os de 4 pedais.
Cada pedal aciona um quadro de liços que por sua vez suspende um conjunto de
fios da urdidura, objetivando a formação da cala para a passagem da trama. É
utilizado para a produção de tapetes e tecidos para vestuário.
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tear de pregos
USE: Tear de quadro
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tear de quadro
NA:
Tear manual móvel formado por quadrado ou retângulo de madeira fixa. Nos dois
varões horizontais dos quadros há pregos equidistantes que possibilitam a
colocação de fios.
UP:
Tear de grade
Tear de pregos
Tear quadrado
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tear manual
TG:
Tear
TE:
Caneleiro
Casal (caixa)
Espadilha
Lançadeira
Liço
Passador (tecelagem)
Pente (tecelagem)
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SCA:

Régua (tecelagem)
Tear de pedal
Tear de quadro
Tear pente-liço
Tear vertical
Tempereiro
Urdideira
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Tear mecânico
TG:
Tear
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tear pente-liço
NA:
Tear manual constituído por duas peças denominadas mesa e cavalete. A primeira
possui estrutura vazada, com formato de um quadrado, formada por duas laterais,
pelo pente liço e por dois rolos nas partes dianteira e traseira denominados
respectivamente de rolo do tecido e rolo urdidor. O cavalete é uma peça opcional
e serve de suporte para a mesa. O tear pente-liço é utilizado para a elaboração de
tecidos, tapeçarias e tapetes.
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tear perpendicular
USE: Tear vertical
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tear quadrado
USE: Tear de quadro
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tear vertical
NA:
Tear manual móvel de estrutura retangular e vertical, formado por quatro
travessões de madeira presos por encaixe. Não possui pente para a troca dos fios
do urdume, que é feita por meio de liços ou pelo próprio tecelão. É utilizado para a
confecção de tapetes e tapeçarias de parede.
UP:
Tear perpendicular
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Teatro de bonecos (caixa-palco)
NA:
Tablado ou palco em miniatura, que serve de espaço cênico para o teatro de
bonecos realizar as suas representações, e que esconde o ator-manipulador. Suas
dimensões variam dependendo do tipo de bonecos utilizados: para os de luvas
(fantoches), que se encaixam nas mãos, necessita-se de uma estrutura de
dimensões reduzidas; no caso das marionetes, manipuladas por fios, o tablado
tem que ser maior.
UP:
Empanada
Tapadeira
TG:
Objetos associados às artes cênicas
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
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Teca
USE:
SCA:

Porta-viático
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Teclado (computador)
NA:
Equipamento periférico através do qual o usuário se comunica com o computador,
introduzindo a informação desejada.
TG:
Periférico (computador)
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Teijùs
USE:
SCA:

Mayuri
0604 Objetos Associados à Música

Télamon
USE:
SCA:

Atlante
0101 Elementos de Construção

Telefac-símile
USE: Fax
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Telefone
NA:
NI:
TG:
TE:

TA:
SCA:

Aparelho destinado à transmissão de sons a distância, através da conversão dos
mesmos em sinais transmissíveis por meio de redes de fios ou cabos de fibra ótica.
Usar quando aparelho fixo.
Equipamento de telecomunicação
Fax
Secretária eletrônica
Telefone celular
Telefone sem fio
Cabo submarino
0704 Equipamento de Telecomunicação

Telefone (brinquedo)
NA:
Brinquedo construído com caixa de fósforos, papelão, copinho plástico ou lata e
barbante. As extremidades do barbante são presas em orifícios feitos no fundo do
objeto escolhido. O barbante esticado permite a emissão da voz.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Telefone celular
NA:
Telefone móvel, portátil, que usa ondas de rádio e que se comunica com outros
através de estações centralizadoras que recebem e retransmitem os sinais.
TG:
Telefone
TE:
Smartphone
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Telefone sem fio
NA:
Telefone portátil que usa ondas de rádio para se comunicar com uma base
conectada a uma linha telefônica fixa.
TG:
Telefone
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SCA:

0704 Equipamento de Telecomunicação

Telégrafo
NA:
Aparelho através do qual se efetuam a transmissão e/ou recepção de mensagens a
distância, por meio de sinais elétricos, usando fios.
UP:
Aparelho de telégrafo
TG:
Equipamento de telecomunicação
TA:
Cabo submarino
Telex
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Telégrafo de manobra
NA:
Equipamento instalado na ponte de comando do navio, através do qual são
transmitidas, para a casa das máquinas - ao maquinista de quarto - as ordens
necessárias para o funcionamento das máquinas do navio.
UP:
Telégrafo de ordens
Telégrafo náutico
TG:
Veículos marítimos e acessórios
TA:
Equipamento de comunicação sonora
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Telégrafo de ordens
USE: Telégrafo de manobra
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Telégrafo náutico
USE: Telégrafo de manobra
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Telégrafo sem fio
NA:
Aparelho que, pelo ar, transmite e/ou recebe sinais sonoros não modulados, por
meio de ondas eletromagnéticas.
TG:
Equipamento de telecomunicação
TE:
Detector magnético
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Telêmetro
NA:
Instrumento para efetuar medidas telemétricas, isto é, para medir a distância
entre o observador e um ponto qualquer, por processos acústicos, ópticos e
radioelétricos.
UP:
Distanciômetro
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
TE:
Telêmetro de coincidência
Telêmetro estereoscópico
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Telêmetro de coincidência
NA:
Telêmetro ótico no qual a imagem do alvo se forma no visor, com uma lente só, de
forma separada. O operador ajusta o aparelho até que as duas imagens estejam
exatamente sobrepostas, dando a distância para o alvo.
TG:
Telêmetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
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Telêmetro estereoscópico
NA:
Telêmetro ótico no qual a distância é medida através da observação do alvo por
duas lentes: o operador regula o aparelho até que as imagens, vistas por dois
visores, coincidam no seu cérebro, usando as características da visão
estereoscópica das pessoas.
TG:
Telêmetro
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Telescópio
NA:
Instrumento ótico capaz de aumentar a imagem dos corpos celestes, fazendo com
que pareçam estar mais próximos. Dá e aumenta a imagem do objeto visado e seu
uso faculta aos astrônomos a visão e o estudo não somente das estrelas e planetas
visíveis à vista desarmada, como também o estudo de inúmeros corpos celestes
invisíveis sem o telescópio. Há dois tipos de telescópio: o refrator, ou luneta, o
primeiro a ser inventado; e o refletor. O telescópio é o mais importante
instrumento do astrônomo.
UP:
Telescópio astronômico
TG:
Equipamento associado à astronomia
TE:
Luneta
Telescópio refletor
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Telescópio astronômico
USE: Telescópio
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Telescópio refletor
NA:
Telescópio astronômico que compreende um espelho côncavo que coleta a luz do
corpo celeste e a reflete num espelho plano. O espelho plano reflete a luz e a
imagem para uma ocular que aumenta a imagem fornecida pelo espelho côncavo.
Este tipo de telescópio apresenta menos inconvenientes que a luneta, pois a luz
não passa através de uma objetiva, mas é refletida.
TG:
Telescópio
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Telescópio refrator
USE: Luneta
SCA: 0501 Equipamento Associado à Astronomia
Televisão
NA:
Aparelho receptor de imagens e sons televisionados.
UP:
Televisor
TV
TG:
Equipamento de telecomunicação
TE:
Smart tv
Televisão digital
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Televisão digital
NA:
Aparelho de televisão em que os sinais de imagem e som recebidos são
codificados de forma binária (digital), diminuindo os erros de recepção e
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TG:
SCA:

permitindo a interatividade.
Televisão
0704 Equipamento de Telecomunicação

Televisor
USE:
SCA:

Televisão
0704 Equipamento de Telecomunicação

Telex
NA:
TG:
TA:
SCA:
Telha
NA:
TG:
TE:
SCA:

Sistema telegráfico de comunicação bilateral em que se usam máquinas
teleimpressoras.
Equipamento de telecomunicação
Telégrafo
0704 Equipamento de Telecomunicação
Peça geralmente de barro cozido, de variadas formas, usada na cobertura de
edifícios.
Elementos de construção
Telha canal
Telha francesa
Telhão
0101 Elementos de Construção

Telha canal
NA:
Telha cerâmica curva que apresenta forma de meia-cana, usada na cobertura de
edifícios, colocada com a concavidade, alternadamente, nas posições voltadas
para cima e para baixo.
UP:
Telha colonial
TG:
Telha
SCA: 0101 Elementos de Construção
Telha colonial
USE: Telha canal
SCA: 0101 Elementos de Construção
Telha francesa
NA:
Telha cerâmica de forma plana e retangular que possui uma concavidade que se
encaixa na ripa do madeiramento do telhado e ranhuras para encaixá-la em outra
telha igual.
TG:
Telha
SCA: 0101 Elementos de Construção
Telhão
NA:

TG:
SCA:

Telha mais comprida que as usuais, de comprimento superior a 50 cm, usada nos
prolongamentos do telhado além da prumada das paredes (beirais em balanço),
como revestimento externo de empenas ou muros, frequentemente de porcelana
decorada, ou como conduto de água nos chafarizes.
Telha
0101 Elementos de Construção

Teliz
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NA:
TG:
SCA:

Tecido usado para recobrir a sela de montaria, geralmente bordado com as
insígnias do cavaleiro.
Manta de sela
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Tempereiro
NA:
Peça de madeira ou de ferro com pontas nas extremidades e de largura variável. O
Tempereiro é fixado nas bordas laterais do pano do tear para que este não
encolha durante o trabalho de tecelagem.
TG:
Tear manual
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tenaz
NA:
TG:
TA:
SCA:
Tenda
USE:
SCA:

Utensílio de metal composto de duas hastes longas unidas por um eixo, usado
para segurar carvão, ferro em brasa etc. Entre ferreiros ou serralheiros serve para
tirar ou por peças nas forjas ou para segurar ferro em brasa e malhar a bigorna.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Bigorna
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Barraca
0103 Estruturas Edificadas

Tenebrário
USE: Candelabro das Trevas
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Tênis
NA:
TG:
SCA:
Tento
NA:

TG:
SCA:

Calçado confeccionado com tecido resistente ou couro, fechado por meio de
cadarços, fecho, velcro etc., usado na prática de esportes ou nas atividades de
lazer.
Calçado
0306 Vestuário
Vara com uma almofada redonda (boneca) em uma das pontas, usada pelo pintor
para firmar a mão que segura o pincel durante a execução de detalhes ou para
longos períodos de trabalho, sendo sustentada pela mão livre, com a boneca de
pano repousando sobre a tela ou outro suporte.
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico

Teodolito
NA:
Instrumento ótico usado em topografia e geodesia que se destina a determinar
com precisão ângulos horizontais e verticais e, em alguns casos, medir distâncias.
Consiste basicamente em um telescópio montado sobre um tripé, com
movimentos graduados na vertical e na horizontal.
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Terçado
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NA:

TG:
SCA:
Terço
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Sabre curto, reto ou com lâmina encurvada, usado por soldados de infantaria
entre os séculos XVII e XIX. Os primeiros sabre-baionetas, distribuídos à infantaria
ligeira no Brasil, eram semelhantes aos terçados e, por serem usados em rifles,
eram conhecidos como refles, o termo se estendendo, posteriormente, para os
terçados normais.
Sabre
1301 Armas e Acessórios
Objeto de devoção que corresponde à terça parte do rosário, composto de cinco
dezenas de contas pequenas intercaladas por uma maior. As contas correm
através dos dedos, acompanhando a recitação sequencial do Pai-Nosso, sobre as
contas maiores, e da Ave-Maria, sobre as menores.
Objetos rituais e cerimoniais
Estojo de terço
Rosário
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Terminal de vídeo
USE: Monitor de vídeo
SCA: 0707 Processadores de Dados e Acessórios
Termógrafo
NA:
Termômetro que registra continuamente num gráfico os valores medidos da
temperatura.
UP:
Termômetro registrador
Termometrógrafo
TG:
Termômetro
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Termohigrógrafo
NA:
Instrumento meteorológico que registra, simultaneamente, a temperatura e a
umidade relativa do ar.
TG:
Higrotermógrafo
SCA: 0505 Equipamento Associado à Meteorologia
Termômetro
NA:
Instrumento de medição de temperatura. Seu funcionamento baseia-se no
estabelecimento de um equilíbrio térmico entre a substância termossensível,
como por exemplo o mercúrio ou o álcool, e o meio cuja temperatura se quer
determinar.
TG:
Equipamentos de medição
TE:
Criômetro
Pirômetro
Termógrafo
TA:
Baratômetro
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Termômetro clínico
NA:
Termômetro usado para avaliação da temperatura do organismo.
TG:
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
SCA: 0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
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Termômetro culinário
NA:
Termômetro usado para medir e controlar a temperatura dos alimentos, podendo
ser analógico ou digital, à prova d'água ou não, e ter ou não alarme. Mede
temperaturas de carne, vinho, chá, chocolate, frituras, bolos etc., conforme o
modelo. Usado tanto na indústria alimentar quanto no preparo caseiro.
UP:
Termômetro de imersão
TG:
Equipamento de atividades de transformação
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Termômetro de imersão
USE: Termômetro culinário
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Termômetro registrador
USE: Termógrafo
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Termometrógrafo
USE: Termógrafo
SCA: 0510 Equipamentos de Medição
Terninho
NA:
TG:
TA:
SCA:
Terno
NA:
TG:
SCA:
Terrina
NA:
NI:
UP:
TG:
SCA:

Vestimenta feminina que se assemelha ao terno masculino, isto é, conjunto de
calça e paletó combinando.
Vestuário
Costume
0306 Vestuário
Dois ou mais itens do vestuário masculino, em geral combinando, usados como um
conjunto: calça, paletó e, por vezes, ainda um colete.
Vestuário
0306 Vestuário
Vasilha de materiais diversos (louça, metal etc.), larga e funda, com tampa, pega e
alças, usada para sopas, caldos etc.
Usar apenas quando tiver tampa.
Sopeira
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Tesoura (alfaiate)
NA:
Tesoura de grande porte, com lâminas retas e cabo ligeiramente inclinado, com
orifícios de tamanhos diferentes, que facilita ao alfaiate cortar os tecidos.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
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Tesoura (cabeleireiro)
NA:
Tesoura feita com materiais leves, com diferentes tamanhos e lâminas, e que
geralmente possui apoio para dedo.
UP:
Tesoura de cortar cabelo
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Tesoura (fruta)
NA:
Tesoura que se leva à mesa para cortar frutas, sobretudo os cachos de uvas.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Tesoura (ourivesaria)
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tesoura (pecuária)
NA:
Tesoura cuja forma varia de acordo com a função, usada nos cuidados com o gado.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TE:
Tesoura de crina
Tesoura de tosquiar
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Tesoura de cortar cabelo
USE: Tesoura (cabeleireiro)
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Tesoura de crina
NA:
Tesoura usada para corte e tosa de crina e calda de equídeos.
TG:
Tesoura (pecuária)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Tesoura de podar cerca-viva
NA:
Tesoura com cabo longo própria para o corte de cerca-viva e arbustos e para
aparar grama.
TG:
Cortador (jardinagem)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Tesoura de podar galhos
NA:
Tesoura com cabo longo e lâmina curta e curva utilizada para podar galhos altos
de árvores.
TG:
Cortador (jardinagem)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Tesoura de podar grama
NA:
Tesoura própria para o corte de grama e para dar o acabamento em canteiros.
TG:
Cortador (jardinagem)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Tesoura de podar plantas
NA:
Tesoura que geralmente possui lâmina curva, utilizada sobretudo para o corte de
flores e plantas ornamentais.
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TG:
SCA:

Cortador (jardinagem)
0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca

Tesoura de tosquiar
NA:
Tesoura própria para cortar rente a lã de gado ovino.
TG:
Tesoura (pecuária)
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Tesoura de trinchar
NA:
Tesoura com formato encurvado, própria para cortar carnes, sobretudo de aves.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Tesoura de unha
NA:
Pequena tesoura usada para cortar as unhas, geralmente com uma ponta bem fina
e levemente levantada para cima.
TG:
Objetos de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Testador de bateria
USE: Teste de bateria
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Testador de circuito
NA:
Aparelho elétrico ou eletrônico que mede a continuidade de um circuito elétrico
ou eletrônico através da passagem de uma corrente elétrica.
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Testador de voltagem
NA:
Aparelho que testa a presença de tensão elétrica (voltagem) em um circuito.
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Teste de bateria
NA:
Aparelho elétrico ou eletrônico que mede a voltagem de uma bateria.
UP:
Aparelho de teste de bateria
Testador de bateria
TG:
Equipamento de atividades de prestação de serviços
SCA: 0403 Equipamento de Atividades de Prestação de Serviços
Testeira
NA:
TG:
SCA:

A parte da cabeçada que cinge a testa da cavalgadura.
Cabeçada
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Testeira (armadura)
NA:
Peça da barda destinada a proteger a cabeça do animal.
TG:
Barda
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Thaumatrope
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USE:
SCA:
Tiara
USE:
SCA:
Tíbia
NA:
TG:
SCA:
Tico-tico
USE:
SCA:
Tigela
NA:
UP:
TG:
SCA:

Taumatrópio
0804 Equipamento Lúdico
Diadema
0301 Adornos Corporais
Flauta de origem supostamente asteca, feita a partir de uma tíbia humana. Possui
seção única e somente um orifício feito a partir de cortes transversais no osso.
Flauta
0604 Objetos Associados à Música
Serra tico-tico
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Vasilha côncava, geralmente arredondada, de madeira, de barro, metal, louça etc.,
desprovida de alça, na qual se toma sopas, caldos, mingaus, cereais etc.
Escudela
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Tigela de pingos
NA:
Tigela integrante dos antigos serviços de chá e café, que se destinava a receber
resíduos dessas bebidas.
TG:
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Tijolo
NA:
TG:
SCA:
Tílburi
NA:

TG:
SCA:
Timão
USE:
SCA:
Timer
NA:
TG:

Artefato cerâmico, moldado e cozido, geralmente de cor avermelhada e em forma
de paralelepípedo, usado em construções.
Material de construção
0101 Elementos de Construção
Veículo de tração animal, de duas rodas, sem cobertura, criado na Inglaterra no
início do século XIX, puxado por um cavalo, cujo condutor tem assento junto do
passageiro. Quando introduzido no Brasil, ganhou capota e foi utilizado como meio
de transporte coletivo de um passageiro.
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Leme de embarcação
1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Dispositivo visual e sonoro que sinaliza o final de um período preestabelecido de
tempo.
Equipamentos de medição
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TA:
SCA:
Tímpano
NA:

TG:
SCA:

Cronômetro
0510 Equipamentos de Medição
Instrumento de percussão com membrana de pele de animal ou de material
sintético esticada sobre um fuste semiesférico, feito de cobre ou de fibra de vidro.
O instrumento é percutido com baquetas e produz sons de alturas definidas que
podem ser afinados durante a execução. A afinação é efetuada tensionando-se
manualmente a membrana por meio de tarraxas, ou, nos modelos atuais, por meio
de pedais.
Membranofone
0604 Objetos Associados à Música

Tina (roupa)
NA:
Vasilha de aduelas, semelhante a um barril cortado, usada para lavar roupas.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Tinta de escrever
NA:
Substância em estado líquido, empregada para escrever.
TG:
Equipamento de comunicação escrita
TE:
Areeiro
Mata-borrão
Tinteiro
TA:
Caneta
Pena de escrita
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Tinteiro
NA:
TG:
TE:
SCA:

Pequeno recipiente, geralmente de vidro, em que se deposita tinta para escrever,
dotado ou não de tampa.
Tinta de escrever
Tinteiro-escrivaninha
0701 Equipamento de Comunicação Escrita

Tinteiro-escritório
USE: Tinteiro-escrivaninha
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Tinteiro-escrivaninha
NA:
Tinteiro que se apresenta em um conjunto, geralmente de prata, com outros
acessórios de escrita, em um suporte onde se encontra disposto com o portapenas, o areeiro, a campainha etc.
UP:
Escrivaninha (tinteiro)
Tinteiro-escritório
TG:
Tinteiro
SCA: 0701 Equipamento de Comunicação Escrita
Tintinábulo
NA:
Insígnia de uma basílica que consta de uma haste devidamente enfeitada, munida
de um sino na extremidade superior. Junto com a umbela processional é levada à
frente das procissões basilicais.
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TG:
TA:
SCA:
Tipiti
NA:

TG:
SCA:
Tipo
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Tipoia
NA:
TG:
SCA:

Objetos rituais e cerimoniais
Insígnias
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Prensa feita a partir de fibra vegetal utilizada para espremer a massa da mandioca,
extraindo o líquido (tucupi). Pode ser distendida por alavancas (Norte do país) ou
prensada sob instrumento de madeira, ou prensa, propriamente dita. O tucupi é,
portanto, o alimento processado, extraído do sumo da mandioca descascada e
espremida no tipiti.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Bloco individual de metal fundido ou de madeira, com gravação em relevo de cada
um dos sinais de escrita de um determinado idioma a serem utilizados na
composição para impressão tipográfica.
Prensa de impressão
Caixa tipográfica
Componedor
Prensa tipográfica
0705 Equipamentos de Composição e Impressão
Suporte feito de diversos tipos de tecidos, que se prende ao pescoço, usado para
apoiar o braço ou a mão que sofreu alguma lesão.
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Tira-linhas
NA:
Utensílio de desenhista que permite traçar com tinta linhas de grossura constante
e que consiste em uma peça metálica terminada em duas pontas ajustáveis por
um parafuso, com o que se modifica a espessura da linha.
TG:
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TA:
Desenho
SCA: 0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Tira-prego
USE: Arranca-pregos
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Tirador
NA:
TG:
SCA:
Tirante
NA:
TG:
SCA:

Avental de couro curtido usado sobre a roupa, geralmente sobre o lado esquerdo,
preso à cintura e que cobre a perna do peão laçador.
Avental
0306 Vestuário
Cada uma das correias ou cordas que prendem a(s) cavalgadura(s) ao veículo de
tração animal.
Arreio
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
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Títere
USE:
SCA:

Boneco (teatro)
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas

Título de capitalização
NA:
Documento que representa uma economia programada de prazo definido, com
pagamento que pode ser único, parcelado ou periódico. Durante a vigência do
título, o consumidor tem direito de participar de sorteios e, no fim do prazo,
resgatar parte ou a totalidade do dinheiro guardado.
TG:
Documentos de comércio
SCA: 1103 Documentos de Comércio
Títulos públicos
USE: Documentos públicos de captação de recursos
SCA: 1108 Documentos Públicos de Captação de Recursos
Toalha (lazer)
NA:
Toalha grande, como as de banho ou até maior, própria para uso em atividades
recreativas externas como praia, piscina etc.
UP:
Toalha de praia
TG:
Toalha de toalete
TA:
Equipamento de recreação ao ar livre
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Toalha de altar
USE: Mantel de altar
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Toalha de banho
NA:
Toalha para enxugar o corpo após o banho.
TG:
Toalha de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Toalha de lavabo
USE: Toalha de mão
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Toalha de mão
NA:
Toalha pequena para enxugar as mãos.
UP:
Toalha de lavabo
TG:
Toalha de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Toalha de mesa
NA:
Peça de linho, algodão, plástico etc., que se estende sobre a mesa à hora das
refeições.
TG:
Acessórios de interiores
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Toalha de praia
USE: Toalha (lazer)
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SCA:

0305 Objetos de Toalete

Toalha de rosto
NA:
Toalha para enxugar o rosto.
TG:
Toalha de toalete
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Toalha de toalete
NA:
Peça de linho, algodão etc., de formato geralmente quadrangular, com que se
enxuga qualquer parte do corpo que se lavou ou molhou, e cujos tamanhos variam
em função dessas mesmas partes do corpo.
TG:
Objetos de toalete
TE:
Piso de banho
Toalha (lazer)
Toalha de banho
Toalha de mão
Toalha de rosto
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Toalheiro de sacristia
NA:
Móvel que de regra aparece aos pares nas sacristias. Nele se colocam as toalhas de
mãos usadas antes e depois da missa. Por esse motivo, apresentam vulgarmente
as inscrições ANTE MISSAM e POST MISSAM.
TG:
Mobiliário de culto
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Toca-discos
NA:
Aparelho elétrico destinado a pôr em movimento discos fonográficos cuja
reprodução do que neles está gravado depende de um amplificador e de um ou
mais alto-falantes, que podem estar embutidos ou não.
UP:
Eletrola
Vitrola
TG:
Sistema de som
TE:
Toca-discos portátil
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Toca-discos portátil
NA:
Toca-discos de menor dimensão e de fácil transporte.
TG:
Toca-discos
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Toca-fitas
NA:
Aparelho elétrico que se destina à reprodução de sons gravados em mídia
magnética.
TG:
Sistema de som
TE:
Toca-fitas portátil
TA:
Gravador
SCA: 0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Toca-fitas portátil
NA:
Toca-fitas de menor dimensão, facilmente transportável.
TG:
Toca-fitas
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SCA:
Tocha
USE:
SCA:

0702 Equipamento de Comunicação Sonora
Facho
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Tocha simbólica
NA:
Tocha usada em certas solenidades como a da abertura dos jogos olímpicos.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Tocheira de círio
USE: Lanterna processional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Tocheiro
NA:

UP:
TG:
SCA:

Castiçal de grandes dimensões, por vezes antropomórfico, apoiado no solo e
usado nas igrejas durante o transcurso de algumas celebrações solenes. Alguns
exemplares recebem uma designação complementar de acordo com a função no
cerimonial litúrgico católico.
Castiçal de banqueta
Tocheiro de coro
Castiçal de igreja
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Tocheiro de coro
USE: Tocheiro
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Tocheiro pascal
USE: Castiçal pascal
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Toga
NA:
NI:
TG:
TA:
SCA:

Peça de vestuário formal usada no Ocidente por magistrados. Trata-se de veste
talar, geralmente preta e usada à maneira de capa.
Usar quando de uso de membros do poder judiciário.
Uniforme
Beca
0306 Vestuário

Toldo (janela/porta)
NA:
Cobertura confeccionada em diversos materiais (lona, brim, zinco etc.) que serve
para proteger portas, janelas e varandas do sol e da chuva.
TG:
Janela
Porta
SCA: 0101 Elementos de Construção
Tom tom
NA:

Instrumento de percussão que possui fuste cilíndrico e que pode ter membrana
em ambos os lados ou apenas em um. O tom-tom é um dos componentes da
bateria; neste caso, são utilizados dois ou três instrumentos.
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TG:
SCA:
Tonel
NA:
TG:
SCA:

Membranofone
0604 Objetos Associados à Música
Grande recipiente para líquidos formado por aduelas e tampos unidos por arcos
metálicos.
Recipientes
15 RECIPIENTES

Tonel de aguardente
USE: Parol
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tonelete
USE:
SCA:
Top

USE:
SCA:

Torcida
USE:
SCA:
Torneira
NA:
TG:
TE:
SCA:
Torno
NA:
TG:
TA:
SCA:

Escarcela
1302 Equipamento de Defesa
Bustiê (top)
0306 Vestuário
Mecha
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
Peça dotada de mecanismo para fechar e abrir, normalmente adaptada a um cano,
tubo, recipiente etc., e que é girada para reter ou deixar sair o líquido ou gás neles
contido.
Equipamento hidráulico
Registro de água
0102 Equipamento Hidráulico
Máquina utilizada para debastar, facear, rosquear, chavetar, construir ângulos em
diferentes materiais etc.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Torno (modelagem)
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Torno (modelagem)
NA:
Equipamento empregado para confeccionar ou dar acabamento a peças de barro,
transmitindo-lhes movimento de rotação que permite trabalhá-las com
ferramentas adequadas.
NI:
Usar quando para trabalhar substâncias maleáveis como o barro.
UP:
Rodeira
TG:
Equipamento de atividades de transformação
Objetos associados às artes plásticas e ao desenho técnico
TA:
Torno
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
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Torno de bancada
USE: Morsa
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Tornozeleira
NA:
Peça elástica, geralmente de malha, para resguardar o tornozelo, ou empregada
como ligadura em casos de torção, usada com frequência por praticantes de certos
esportes (futebol, vôlei, basquete etc.)
TG:
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Tornozeleira (adorno)
NA:
Adorno corporal de diversos tipos de materiais (metal, corrente, trançado, de
tecido etc.) e formatos (correntes, aro etc.) que se usa ao redor do tornozelo.
TG:
Adornos corporais
SCA: 0301 Adornos Corporais
Torpedo
NA:
TG:
TA:
SCA:
Torquês
NA:
TG:
TA:
SCA:

Engenho explosivo, de forma cilíndrica alongada, autopropulsado ou teleguiado,
lançado contra alvos marítimos por submarinos, navios, aeronaves etc.
Projétil
Mina submarina
1303 Munição e Acessórios
Ferramenta utilizada na carpintaria e marcenaria para extração e corte de pregos.
É um verdadeiro alicate de corte de topo.
Equipamento de atividades de transformação
Alicate
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Torquês de ferrador
NA:
Torquês que serve para aparar o casco dos animais. É uma ferramenta de cabo
mais longo, tendo em uma das mandíbulas uma superfície plana que serve como
uma pequena bigorna no rebatimento dos cravos nos cascos dos animais.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Torradeira
NA:
Aparelho elétrico próprio para fazer torradas.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Torrador de amendoim
NA:
Aparelho de torrar amendoim, cujos modelos variam dos mais simples aos mais
sofisticados, podendo ser manual ou mecânico.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Torrador de café
NA:
Aparelho de torrar café, cujos modelos variam dos mais simples aos mais
sofisticados, podendo ser manual ou mecânico.
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TG:
TA:
SCA:

Equipamento de atividades de transformação
Torrador de café bola
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Torrador de café bola
NA:
Aparelho caseiro de torrar café.
TG:
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
TA:
Torrador de café
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Torre de sinos
USE: Campanário
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Torre sineira
USE: Campanário
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Torso
NE:
NI:
TG:
SCA:
Touca
NA:
TG:
TE:

SCA:

Representação escultórica, de pleno vulto ou em relevo, do tronco do corpo
humano ou animal, geralmente destituído de cabeça e dos membros superiores e
inferiores.
Usar o termo apenas quando a figura aparecer com os membros cortados por
baixo dos ombros e sobre a parte superior das coxas.
Figura (escultura)
0606 Objetos Associados às Artes Plásticas e ao Desenho Técnico
Cobertura de cabeça feita de fazenda, lã, renda etc., usada por mulheres e
crianças, e que lhes cobre a parte superior e posterior da cabeça.
Cobertura de cabeça
Coifa
Touca de banho
Touca de cozinha
Touca de dormir
Touca de natação
0306 Vestuário

Touca de banho
NA:
Touca feita de material plástico, geralmente descartável, usada para proteger os
cabelos da água.
TG:
Touca
SCA: 0306 Vestuário
Touca de cozinha
NA:
Touca feita de tecido ou plástico, usada para envolver os cabelos, evitando que
caiam no alimento em preparo ou se engordurem.
TG:
Touca
SCA: 0306 Vestuário
Touca de dormir
NA:
Touca de tecido macio usada por homens e mulheres para aquecer a cabeça na
738

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros

TG:
SCA:

hora de dormir.
Touca
0306 Vestuário

Touca de natação
NA:
Touca de borracha, usada por nadadores em piscinas ou no mar.
TG:
Touca
SCA: 0306 Vestuário
Toucador
USE:
SCA:

Mesa de toalete
0202 Mobiliário

Traçador de derrota estimada
USE: Traçador de rota
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Traçador de madeira
USE: Serrão
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Traçador de rota
NA:
Instrumento que registra automaticamente os rumos em que navega um navio.
UP:
Estimógrafo
Traçador de derrota estimada
TG:
Equipamentos associados à topografia e à navegação
SCA: 0509 Equipamentos Associados à Topografia e à Navegação
Trado
NA:
UP:
TG:
SCA:
Traineira
NA:
TG:
SCA:

Grande verruma usada essencialmente por carpinteiros e tanoeiros para abrir
furos largos em peças de madeira de grande espessura.
Gonete
Verrumão
Verruma
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Embarcação de pesca a motor com um camarim e grande porão, usada no litoral
sudeste e sul do Brasil e em Portugal.
Barco de pesca
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Traje de baiana
NA:
Traje utilizado pelas baianas e composto de: ojá, camisu, bata, pano-da-costa,
anágua, saia, calça (calçulão) e changrim.
TG:
Traje regional
TA:
Ojá
Pano-da-costa
SCA: 0306 Vestuário
Traje de batismo
USE: Camisola de batizado
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SCA:

0306 Vestuário

Traje de cena
USE: Figurino de espetáculo
SCA: 0605 Objetos Associados às Artes Cênicas
Traje de gaúcho
NA:
Traje composto atualmente por botas, esporas, bombachas, faixa na cintura,
cinturão (ou guaiaca), camisa, lenço, colete, casaco ou jaqueta e chapéu.
TG:
Traje regional
SCA: 0306 Vestuário
Traje de mergulho
NA:
Traje feito, geralmente, de um tipo de borracha (neoprene) que evita a perda do
calor do corpo e protege a pele contra queimaduras de corais, picadas de animais
venenosos ou cortes.
TG:
Vestuário
TE:
Escafandro
SCA: 0306 Vestuário
Traje de vaqueiro
NA:
Traje utilizado pelos vaqueiros do Nordeste, de Minas Gerais ou de Goiás,
tradicionalmente de couro, para a proteção contra os arbustos espinhosos ou da
caatinga por entre os quais levam o gado. Compõe-se de perneiras, colete ou
guarda-peito, gibão, cinto, chinelo, bota ou sapato de couro, podendo ter esporas,
e chapéu variando o formato e o tamanho da aba, dependendo da região.
TG:
Traje regional
SCA: 0306 Vestuário
Traje regional
TG:
Vestuário
TE:
Traje de baiana
Traje de gaúcho
Traje de vaqueiro
TA:
Quimono
Sári
SCA: 0306 Vestuário
Tranca
NA:
TG:
TE:
SCA:
Tranqueta
NA:
TG:
TE:
SCA:

Barra de ferro ou madeira disposta transversalmente no tardoz de portas e
janelas, para segurança. Em geral, é fixa nas ombreiras por ganchos.
Ferragem de esquadria
Tranqueta
0101 Elementos de Construção
Pequena tranca.
Tranca
Ferrolho
0101 Elementos de Construção

Transceptor
740

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Dispositivo que combina um transmissor e um receptor de rádio, utilizando
componentes de circuito comuns para ambas funções em um só aparelho.
Transmissor-receptor
Transreceptor
Equipamento de telecomunicação
Transceptor portátil
0704 Equipamento de Telecomunicação

Transceptor portátil
NA:
Transceptor móvel como, por exemplo, o walkie-talkie.
UP:
Walkie-talkie
TG:
Transceptor
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Transferidor
NA:
Espécie de régua circular ou semicircular, feita geralmente em metal ou matéria
plástica, dividida e marcada em graus e milésimos, usada para medir ângulos. Seu
uso é diversificado tendo emprego em educação, matemática, engenharia,
topografia, construção e diversas outras atividades que requeiram o uso e a
medição de ângulos com precisão.
TG:
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Transmissor-receptor
USE: Transceptor
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Transmissor de rádio
NA:
Aparelho que transmite sons pelo ar por meio de ondas eletromagnéticas, para
fins de comunicação sonora de longa distância.
UP:
Rádio transmissor
TG:
Equipamento de telecomunicação
TE:
Radiofarol
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Transreceptor
USE: Transceptor
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Trapezista
NA:
Boneco feito geralmente de madeira, com braços e pernas móveis, preso por
barbante a uma estrutura de madeira em forma de H. Quando se apertam as
extremidades inferiores da estrutura, o barbante se distende, o que faz com que o
boneco dê saltos e cambalhotas.
UP:
Equilibrista
Malabarista
Pinguelino
TG:
Equipamento lúdico
TA:
Boneco
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Traquitana
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NA:
TG:
SCA:

Sege de quatro rodas cuja utilização tornou-se muito popular e converteu-se em
veículo de aluguel dentro e fora das cidades entre os séculos XVII e XIX, puxado
por dois animais, podendo ter vidraças nas laterais.
Sege
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Trator agrícola
NA:
Veículo motorizado que possui rodas ou esteiras, normalmente utilizado para
puxar implementos agrícolas como arados, grades etc.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Travadeira
NA:
No processo de afiação das lâminas dos serrotes e de serras circulares, a segunda
etapa é a travação, que é a manutenção dos dentes inclinados para lados
alternados ao longo de toda a lâmina. Para isso é usada uma travadeira ou um
alicate de travar.
UP:
Alicate de travar
Travador de serrote
TG:
Serra
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Travador de serrote
USE: Travadeira
SCA: 0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Traveler's check
USE: Cheque de viagem
SCA: 1102 Documentos de Câmbio
Travessa
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Prato largo, geralmente oval, no qual a comida é levada à mesa e servida. Quando
redondo, costuma ser para o arroz, e os ovais bem compridos, para peixe. As
travessas podem ser de metal, cerâmica, porcelana etc.
Prato de arroz
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Descanso de travessa
Legumeira
Travessa de peixe
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Travessa com tampa
USE: Legumeira
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Travessa de cabelo
NA:
Prendedor de cabelo em formato de um pente pequeno e ligeiramente arqueado,
de diferentes tipos de materiais, que serve para prender o cabelo.
TG:
Prendedor de cabelo
TE:
Trepa-moleque
SCA: 0301 Adornos Corporais
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Travessa de peixe
NA:
Travessa longa usada para servir o peixe cozido por inteiro.
TG:
Travessa
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Travesseiro
NA:
Almofada de paina, pena, algodão, espuma etc. que se coloca à cabeceira da cama
e serve para descansar a cabeça, ao dormir.
TG:
Acessórios de interiores
TA:
Fronha
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Trela (cavalo)
NA:
Tira ou correia de couro ou outro material a que se prendem cavalos.
TG:
Veículos terrestres e acessórios
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Tremó
NA:

UP:
TG:
TE:
SCA:
Trempe
NA:
TG:
SCA:
Trena
NA:

TG:
TA:
SCA:

Mesa cuja denominação deriva da palavra francesa "trumeau", que designava o
espaço de parede entre portas e janelas, onde se colocavam grandes espelhos
apoiados sobre o silhar da "boiserie"; a estes passaram-se a encostar mesas ou
consoles. O espelho gradualmente diminuiu de altura e passou a se apoiar na
mesa, formando um móvel individualizado composto pelos dois elementos.
Mesa de tremó
Mesa de encostar
Espelho de tremó
0202 Mobiliário
Chapa de ferro com buracos arredondados, colocada em fogão a lenha, sobre o
espaço destinado ao fogo, para sustentar as panelas.
Fogão a lenha
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Instrumento de medição linear e em curvas. É constituída por uma fita de aço
flexível, em cuja superfície está gravada graduação no sistema métrico decimal e
em polegadas. A trena tem internamente um sistema de mola que retrai a fita de
aço graduada. Para o trabalho em marcenaria, utilizam-se trenas com quatro
metros de comprimento. Para medição de áreas, geralmente tem 10 m, 20 m ou
25 m de comprimento.
Equipamento comum a diversas atividades produtivas
Metro dobrável
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Trepa-moleque
NA:
Grande travessa de cabelo usada para prender coques no alto da cabeça.
UP:
Tapa missa
TG:
Travessa de cabelo
SCA: 0301 Adornos Corporais
Três em um
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USE:
SCA:

Aparelho de som integrado
0702 Equipamento de Comunicação Sonora

Triângulo
NA:
Instrumento com som de altura indeterminada, formado por uma vareta de ferro
dobrada em forma de triângulo equilátero e com um vértice aberto que é
percutido com uma baqueta de ferro.
TG:
Idiofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Tricorne
USE:
SCA:

Chapéu-armado
0306 Vestuário

Tricórnio
USE:
SCA:

Chapéu-armado
0306 Vestuário

Tridente (arma)
NA:
Arma de haste terminada em três pontas, normalmente empregada na pesca.
TG:
Arma branca
TE:
Fisga
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Trilho de ferrovia
NA:
Cada uma das barras de ferro ou aço paralelas, de formato especial, que se
prolongam, assentadas e fixadas sobre dormentes, e que suportam e guiam as
rodas dos veículos ferroviários, constituindo, assim, a superfície de rolamento de
uma via férrea.
UP:
Trilho de trem
TG:
Estruturas e elementos de sítios e espaços abertos
TE:
Dormente de ferrovia
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Trilho de trem
USE: Trilho de ferrovia
SCA: 0104 Estruturas e Elementos de Sítios e Espaços Abertos
Trincha
NA:
TG:
SCA:
Trinco
NA:
TG:
SCA:
Tripé
USE:

Pincel largo e espalmado, cuja largura varia de acordo com a finalidade.
Pincel
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas
Em certas fechaduras, tranqueta móvel, de ferro, que se levanta por meio de
chave ou maçaneta, e que serve para trancar as portas e janelas à parte fixa que
guarnece os vão.
Ferragem de esquadria
0101 Elementos de Construção
Tripeça
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SCA:
Tripeça
NA:
UP:
TG:
SCA:

0202 Mobiliário
Banco baixo e raso, tendo o assento circular, poligonal ou triangular e três pernas
nele inseridas, geralmente divergentes. O assento, por vezes, apresenta uma
abertura central.
Tripé
Banco
0202 Mobiliário

Triturador agrícola
USE: Moinho
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Triturador de fumo
NA:
Pequeno utensílio manual (de acrílico, plástico, madeira ou metal) ou elétrico,
geralmente redondo, equipado com pequenos picos, que serve para triturar o
fumo.
TG:
Objetos de fumantes
SCA: 0303 Objetos de Fumantes
Troféu
NA:
TG:
TE:
SCA:
Trole
NA:
UP:
TG:
SCA:
Trolha
USE:
SCA:

Taça ou outro objeto comemorativo que se concede ao vencedor de uma
competição ou disputa.
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
Taça de prêmio
1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Pequeno carro descoberto, ou plataforma sobre rodas, que desliza sobre os trilhos
nas ferrovias, movido a força humana.
Vagonete
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Desempenadeira de pedreiro
0401 Equipamento Comum a Diversas Atividades Produtivas

Trombone
NA:
Instrumento de sopro da família dos metais, com um tubo cilíndrico nos dois
terços iniciais, antes de se expandir numa campana. Possui uma vara dupla em
formato de U, que o executante movimenta para modificar a altura dos sons
produzidos. O bocal do trombone possui formato de taça e nele o instrumentista
vibra os lábios para produzir a corrente de ar.
TG:
Aerofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Trompa
NA:

Nome genérico para os instrumentos de sopro, geralmente tocados por meio da
vibração dos lábios do executante. Podem ser feitas de concha, madeira, chifre de
animal, metal ou outros materiais. A trompa utilizada na orquestra ocidental é
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TG:
SCA:

feita de metal e consiste de um tubo enrolado em um, dois ou três círculos que se
expandem em uma campana larga com formato de sino.
Aerofone
0604 Objetos Associados à Música

Trompete
NA:
Termo genérico para os instrumentos de sopro em que o som é produzido por
meio da vibração dos lábios, que provoca a vibração da coluna de ar presente em
um tubo. Existem os trompetes naturais, cujo som é produzido sem dispositivo
capaz de modificar a altura dos sons, e os trompetes cromáticos, que possuem
dispositivos tais como chaves e válvulas. Os trompetes podem ter tubo reto ou
enrolado, com formato cônico ou cilíndrico. No caso dos trompetes naturais,
podem ter embocadura lateral ou terminal, e no caso dos trompetes cromáticos,
podem ter orifícios, varas ou válvulas.
TG:
Aerofone
TE:
Clarim
Cornet
Trompete poliglobular
Trompete reto
Trompete transverso
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Trompete poliglobular
NA:
Trompete natural constituído de três ou quatro cabaças reunidas por meio de
cera, perfuradas de forma a permitir a passagem interna do ar. É soprado pela
abertura proximal.
TG:
Trompete
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Trompete reto
NA:
Trompete natural constituído por um único tubo, sem orifícios, provido ou não de
um tubo de diâmetro maior na parte inferior, tendo, por vezes, uma armação
trançada endurecida com resina, que serve de caixa de ressonância. É soprado
com os lábios em vibração.
TG:
Trompete
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Trompete transverso
NA:
Trompete natural constituído por uma única peça que pode ser tubular, reta ou
curva, cuja abertura de soprar situa-se na parte lateral do tubo. Pode ter ou não
uma caixa acústica acoplada à extremidade final do tubo. É tocado
transversalmente com os lábios em vibração.
TG:
Trompete
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Tronco
NA:

Pau onde se amarravam escravos para castigá-los. O tronco consistia em um
grande pedaço de madeira retangular, aberto em duas metades, com buracos
maiores para a cabeça e menores para os pés e a mãos do escravo. Para colocar-se
o negro no tronco, abriam-se as suas duas metades e se colocavam nos buracos o
pescoço, os tornozelos ou os pulsos do escravo, após o que eram fechadas as
extremidades com um grande cadeado.
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TG:
TE:
SCA:
Trono
NA:
NI:
TG:
TA:
SCA:

Instrumentos de punição
Vira-mundo
14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Assento elevado, acompanhado de certas guarnições, destinado à autoridade civil
maior, sobretudo monarcas, no uso de suas funções.
Usar este termo apenas quando pertecente, no passado, a um governo
monárquico.
Cadeira de estado
Cetro majestático
Coroa majestática
0202 Mobiliário

Trono episcopal
NA:
Assento com dossel utilizado por bispos e arcebispos, especialmente nos atos de
cerimônia. O trono episcopal é de tal importância que se coloca ao lado do
Evangelho, sobre um estrado, normalmente com três degraus. Nas catedrais é um
elemento fixo; nos demais edifícios não.
TG:
Trono pontifical
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Trono pontifical
NA:
Assento reservado a uma dignidade eclesiástica: um abade (trono abacial), um
bispo (trono episcopal) ou um papa (trono papal). Pode ser encimado por
baldaquino (baldaquino de trono pontifical); ao ser utilizado, é revestido de tecido
(cobertura de trono pontifical).
TG:
Mobiliário de culto
TE:
Trono episcopal
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Trousse
NA:
TG:
SCA:
Tuba
NA:

TG:
TE:
SCA:

Pequena bolsa de mão usada em festas pelas mulheres.
Bolsa
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Instrumento de sopro feito de metal, com válvulas. Possui formato largo e cônico,
campana ampla e compreende uma série de instrumentos de tamanhos e
tonalidades diferentes. É tocado com a vibração dos lábios do executante em um
bocal com formato de taça profunda.
Aerofone
Bombardão
Eufônio
0604 Objetos Associados à Música

Tubo acústico
NA:
Nos navios, tubo comum usado para transmitir avisos sonoros.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
TA:
Equipamento de comunicação sonora
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
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Tubo de ensaio
NA:
Recipiente cilíndrico de vidro ou plástico usado em laboratórios para fazer reações
em pequena escala, principalmente em testes de reação em geral.
TG:
Equipamento associado à química
SCA: 0507 Equipamento Associado à Química
Tubo de gás venenoso
NA:
Artifício pirotécnico destinado a produzir fumaça ou gases tóxicos, para desalojar
defensores de espaços fechados.
TG:
Granada
SCA: 1303 Munição e Acessórios
Tubulação de alambique
NA:
Parte integrante do alambique que conduz os vapores para o condensador.
TG:
Alambique
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Tudel
NA:

TG:
TA:
SCA:

Tubo de metal fino e curvado que é posicionado na extremidade superior de
alguns instrumentos. O tudel do fagote e do corne inglês recebe em seu final a
palheta dupla, enquanto que o tudel de instrumentos como o saxofone e as
clarinetes mais graves recebe o bocal.
Elemento de instrumento musical
Aerofone
0604 Objetos Associados à Música

Tulha de cereais
NA:
Espécie de arca com diversos compartimentos, utilizada para guardar cereais em
grão e, em alguns casos, para expor estes produtos em estabelecimentos
comerciais.
TG:
Equipamento de atividades comerciais
TA:
Concha de cereais
SCA: 0402 Equipamento de Atividades Comerciais
Tulipa
USE:
SCA:
Túmulo
NA:
UP:
TG:
TA:

SCA:

Copo de cerveja
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Construção erguida sobre a sepultura de um ou mais cadáver, em homenagem à
memória do(s) morto(s), geralmente revestida de pedra, mármore etc.
Jazigo
Mausoléu
Sepulcro
Estruturas edificadas
Escultura religiosa
Lápide funerária
Marco funerário
Objetos rituais e cerimoniais
0103 Estruturas Edificadas

Túnica
748

Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros
NA:

TG:
SCA:
Tunicela
NA:

TG:
SCA:
Tupia
NA:

TG:
SCA:
Turbante
NA:
TG:
SCA:
Turíbulo
NA:

TG:
TA:
SCA:
Tutu
NA:

TV

Peça do vestuário ampla e vestida pela cabeça, quase sempre acinturada, cujo
comprimento costuma ir até a coxa ou abaixo, chegando até o tornozelo. Em sua
forma mais simples, tem corte reto e parece um saco, com aberturas para a
cabeça e os braços, embora também possa ter mangas compridas.
Vestuário
0306 Vestuário
Veste semelhante a dalmática, sem forro, com mangas mais estreitas e curtas que
se prendem aos braços por meio de cordões. O tecido deve ser de seda, mais fino
que o de uma túnica. É usada em missas, bençãos solenes e procissões. Como a
dalmática, veste-se sobre a alva e sob a casula, sendo ambas da mesma cor,
correspondente ao tempo litúrgico. Deve estar ornamentada com passamanaria
de ouro ou de fio de seda amarelo.
Vestuário litúrgico e ritual
0904 Vestuário Litúrgico e Ritual
Máquina elétrica para trabalhar madeira, basicamente para rebaixar, fazer cortes
decorativos e embutir. Pode ser portátil ou não, e as portáteis podem ser
equipadas com base-guia circular ou com braços extensíveis e uma guia reta para
cortes paralelos.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Cobertura da cabeça feita com uma longa faixa de tecido (seda, linho, algodão
etc.), que é enrolada diretamente ao redor da cabeça.
Cobertura de cabeça
0306 Vestuário
Vaso sagrado em metal, utilizado nas igrejas católicas para incensar. Composto por
uma parte inferior, onde se colocam as brasas incandescentes e se queima o
incenso; uma parte intermediária móvel, chamada opérculo, e uma parte superior
onde se prendem as três correntes de sustentação, além da que suspende a tampa
do opérculo. O turíbulo é acompanhado pela naveta, com a qual pode fazer
conjunto.
Objetos rituais e cerimoniais
Incensário litúrgico
Naveta
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

TG:
SCA:

Saia de tule com várias camadas e comprimento variado, usada pelas dançarinas
de balé clássico.
Objetos associados às artes cênicas
0605 Objetos Associados às Artes Cênicas

USE:
SCA:

Televisão
0704 Equipamento de Telecomunicação
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Umbela processional
NA:
Espécie de pálio de vara única, formado por uma armação rígida revestida de
tecido ornamentado e podendo apresentar franjas na borda. Assemelha-se a um
amplo guarda-sol, e era utilizado para cobrir a custódia eucarística, em sinal de
reverência, em percursos dentro e fora da igreja, ou ainda quando levando-se o
viático aos enfermos. A umbela processional é: branca, para o Santíssimo
Sacramento; branca ou vermelha, para o papa; vermelha ou roxa, para um cardeal;
roxa ou verde, para um bispo; eventualmente azul, para os outros altos dignitários
eclesiásticos.
UP:
Sombrinha de viático
TG:
Pálio processional
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Uniforme
NA:
Vestuário padronizado e distintivo usado pelos membros de uma categoria
(estudantil, profissional, militar etc.).
NI:
Usar seguido de termo(s) que o qualifique(m), quando inexistir um termo
específico.
TG:
Vestuário
TE:
Beca
Farda
Fardão de academia
Jaleco
Libré
Toga
Uniforme escolar
SCA: 0306 Vestuário
Uniforme escolar
NA:
Uniforme dos alunos de estabelecimentos de ensino.
TG:
Uniforme
SCA: 0306 Vestuário
Uniforme militar
USE: Farda
SCA: 0306 Vestuário
Untador
USE:
SCA:

Pincel culinário
0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos

Urdideira
NA:
Nos teares manuais, artefato onde são dispostos os fios de uma urdidura
comprida, facilitando sua montagem e manutenção de sequência de cores. As
urdideiras podem ser verticais ou de parede.
TG:
Tear manual
TE:
Urdideira de parede
Urdideira vertical
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Urdideira de parede
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NA:
TG:
SCA:

Urdideira formada por peças estreitas de madeira que formam um quadrado ou
um retângulo. Nessas peças existem pinos ou ganchos por onde os fios da urdidura
passam e são organizados.
Urdideira
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Urdideira vertical
NA:
Urdideira formada por peças estreitas de madeira dispostas vertical e
paralelamente entre si. Nessas peças existem pinos ou ganchos por onde os fios da
urdidura passam e são organizados.
TG:
Urdideira
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Urdidor
USE:
SCA:
Urinol
NA:

UP:
TG:
SCA:

Casal (caixa)
0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Vaso com alça, apropriado para nele se urinar e defecar durante a noite,
geralmente guardado debaixo da cama ou na mesa de cabeceira. Côncavo e de
fundo chato, o urinol pode ser de ferro, bronze, cerâmica, louça, ágata e, mais
modernamente, de plástico.
Bacio
Penico
Vaso noturno
Objetos de auxílio, cuidados e conforto pessoais
Objetos de toalete
0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais

Urna cinerária
NA:
Recipiente de formas, materiais e capacidade variáveis, utilizado em diferentes
culturas, épocas e lugares, para depósito das cinzas provenientes da incineração
de um corpo.
UP:
Vaso cinerário
TG:
Urna funerária
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Urna de sorteio
NA:
Receptáculo usado para recolher números para um sorteio.
NI:
Usar para qualquer recipiente de sorteio de jogos.
TG:
Equipamento lúdico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Urna de sorteio militar
NA:
Caixa onde se depositam os nomes de pessoas que estão sujeitas ao sorteio para o
serviço militar obrigatório.
TG:
Objetos cerimoniais e/ou comemorativos
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Urna do Santíssimo Sacramento
NA:
Recipiente fechado para guardar as hóstias consagradas na Quinta-feira Santa,
comportando símbolos ou iconografia da Paixão. Era colocado à exposição dos
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UP:

TG:
SCA:

fiéis em um altar preparado para a ocasião, vulgarmente chamado de Monumento
ou Sepulcro. Os exemplares dos séculos XVIII e XIX têm habitualmente a forma de
um cofre de madeira dourada, fechado e rematado pelo ágnus-dei, representado
nas variantes do cordeiro pascal e do cordeiro apocalíptico, por vezes combinando
elementos comuns. De regra, é ornamentada por um resplendor com raios
espelhados, desmontáveis.
Arqueta eucarística
Cofre eucarístico
Urna dos pré-santificados
Urna eucarística
Mobiliário de culto
0901 Mobiliário de Culto

Urna dos pré-santificados
USE: Urna do Santíssimo Sacramento
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Urna eleitoral
NA:
Caixa ou saco inviolável onde se depositam os votos nas eleições.
TG:
Cédula eleitoral
SCA: 1002 Objetos Cerimoniais e/ou Comemorativos
Urna eucarística
USE: Urna do Santíssimo Sacramento
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Urna funerária
NA:
Recipiente de forma e capacidade variadas, assim como de diferentes tipos de
materiais como metal, pedra, cerâmica, destinado a conter os restos ou as cinzas
dos cadáveres humanos e utilizado por diferentes culturas, épocas e lugares.
TG:
Mobiliário de culto
TE:
Urna cinerária
Urna sepulcral
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Urna sepulcral
NA:
No culto católico, urna de pequenas dimensões destinada a conter restos ósseos
que foram trasladados de seu lugar de enterramento original.
UP:
Ossário
TG:
Urna funerária
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Utensílio de cozinha
USE: Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
SCA: 0205 Objetos e Equipamentos de Preparo de Alimentos
Utensílio de mesa
USE: Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Utensílios e equipamentos de animais domésticos
NA:
Utensílios e equipamentos associados aos animais que convivem com os seres
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TG:
TE:
SCA:
Vagão
NA:
TG:
SCA:

humanos em suas casas, soltos ou presos, como cães, gatos, aves, peixes etc.
Objetos domésticos
Aquário
Coleira
Gaiola
02 OBJETOS DOMÉSTICOS
Cada um dos carros que compõem um trem, puxados por uma locomotiva e
usados no transporte ferroviário de cargas ou de passageiros.
Locomotiva
1204 Veículos Terrestres e Acessórios

Vagonete
USE: Trole
SCA: 1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Vale
NA:
UP:
TG:
TE:
SCA:

Documento, geralmente em papel, que dá direito ao seu portador de receber um
produto, um valor em dinheiro ou um desconto, emitido por pessoa física ou
jurídica.
Vale particular
Documentos de pagamento
Vale-brinde
Vale monetiforme
1104 Documentos de Pagamento

Vale-alimentação
NA:
Vale que o empregador fornece ao funcionário, seja a título de complementação
salarial, seja mediante desconto no salário, para ser utilizado no pagamento de
alimentos em estabelecimentos comerciais.
TG:
Documentos de pagamento
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Vale-brinde
NA:
Vale promocional emitido por pessoa jurídica, que dá direito ao portador de
receber, a título de brinde, um produto, um valor em dinheiro, uma viagem ou um
desconto.
TG:
Vale
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Vale-refeição
NA:
Vale que o empregador fornece ao funcionário, seja a título de complementação
salarial, seja mediante desconto no salário, para ser utilizado no pagamento de
refeições em estabelecimentos comerciais.
TG:
Documentos de pagamento
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Vale-transporte
NA:
Vale que o empregador fornece ao funcionário, seja a título de complementação
salarial, seja mediante desconto no salário, para ser utilizado no pagamento do
transporte de ida e volta ao trabalho.
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TG:
SCA:

Documentos de pagamento
1104 Documentos de Pagamento

Vale monetiforme
NA:
Vale que tem formato de moeda.
TG:
Vale
TA:
Moeda particular
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Vale particular
USE: Vale
SCA: 1104 Documentos de Pagamento
Vale postal
NA:
Ordem de pagamento que as empresas de correio emitem quando prestam o
serviço de transferir dinheiro entre particulares. Desta forma, os usuários deste
serviço enviam dinheiro à família, pagam funcionários que não dispõem de conta
bancária etc.
TG:
Documentos postais
SCA: 1106 Documentos Postais
Vara (curtume)
NA:
Vara que, geralmente com outras onze, é organizada para dar suporte e esticar a
pele durante o processo de sua conservação por secagem. Este processo é muito
comum no Nordeste brasileiro.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Vara de carrear
USE: Aguilhão
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Vara de ferrão
USE: Aguilhão
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Vara de garruchão
USE: Aguilhão
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Vara de irmandade
USE: Bastão processional
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vara de juiz
NA:
Insígnia de juízes, hoje não mais em uso.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Vara de pálio processional
NA:
Hastes que servem para fixar o pálio processional pelas suas extremidades,
facilitando o seu transporte e a cobertura, como sinal de distinção e honra, nos
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TG:
SCA:

cortejos e procissões solenes, da pessoa ou objeto que mais se pretende honrar.
Pálio processional
0901 Mobiliário de Culto

Vara de pesca
USE: Caniço
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Vara de tanger boiada
USE: Aguilhão
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Vara de vereador
NA:
Insígnia de vereadores, não mais utilizada.
TG:
Insígnias
SCA: 1001 Insígnias
Vara de visgo
NA:
Armadilha de caça que consiste em uma vara em que se coloca o látex pegajoso da
jaca ou a goma da figueira-brava espessada ao fogo e que é utilizada para capturar
pássaros pequenos atraídos por engodos (iscas).
TG:
Armadilha de caça
SCA: 1304 Petrechos de Caça
Varal de roupa
NA:
Utensílio usado para se colocar roupas para secar ao tempo, que consiste,
basicamente, de uma armação, rígida ou sanfonada, de madeira ou metal, e
varetas ou arame ou cordas esticadas. Quanto à forma e dimensão varia muito,
podendo ser de chão ou para ser fixado em algum outro local.
TG:
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
SCA: 0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção
Vareta de arma
NA:
Haste fina e longa, de madeira ou metal, usada no carregamento das armas de
fogo portáteis de carregar pela boca e na limpeza de seus canos.
TG:
Armas e acessórios
TE:
Cavilha de vareta
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Vasilha
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:
Vaso
NA:
TG:
SCA:

Recipiente de materiais e formatos variados, geralmente de uso doméstico, para
guardar ou conter líquidos ou sólidos, especialmente alimentos.
Recipientes
Gamela
Objetos e equipamentos de preparo de alimentos
15 RECIPIENTES
Recipiente côncavo, de finalidades diversas, próprio para conter líquidos ou
sólidos.
Recipientes
15 RECIPIENTES
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Vaso cerimonial
USE: Vaso ritual
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vaso cinerário
USE: Urna cinerária
SCA: 0901 Mobiliário de Culto
Vaso comungatório
USE: Cálice litúrgico
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vaso de abluções
USE: Vaso purificador
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vaso de esmolas
NA:
Recipiente utilizado no culto católico para pedir esmolas. De modo geral é de
metal e de formas variadas como a de um copo ou taça.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vaso de planta
NA:
Vaso geralmente de barro, cerâmica ou plástico, que se enche de terra e adubo
para nele se plantar folhagens, flores etc.
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
TE:
Prato de vaso de planta
Suporte de vaso de planta
TA:
Cachepô
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Vaso decorativo
USE: Vaso ornamental
SCA: 0201 Acessórios de Interiores
Vaso dos Santos Óleos
USE: Crismeira
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vaso noturno
USE: Urinol
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Vaso ornamental
NA:
Vaso com a função de ornamentar, de diversas formas muitas vezes acrescidas de
asas, bases ou pés mais ou menos altos. Podem ser de cerâmica, porcelana, vidro,
cristal, cobre, bronze e até de metais nobres, com pinturas, entalhes, gravações,
relevos etc.
UP:
Vaso decorativo
TG:
Acessórios de interiores
TE:
Cachepô
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SCA:

Floreira
Jarra
Jarrão
Potiche
0201 Acessórios de Interiores

Vaso purificador
NA:
Pequeno recipiente em forma de taça, coberto e, eventualmente, munido de asas,
que contém a água na qual o presbítero lava o polegar e o indicador da mão
direita, depois de administrar a comunhão fora da missa ou em cerimônias
particulares. Para evitar que a água se derrame, é geralmente colocado sobre um
pratinho, ao qual pode fixar-se. Quando é utilizado sobre um altar, é
acompanhado pelo purificador, para o qual pode apresentar um gancho de
suporte.
UP:
Vaso de abluções
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Purificador
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vaso ritual
NA:
Recipiente de diversas formas e materiais que integra parte da louça cerimonial
utilizada em lugares de culto.
UP:
Vaso cerimonial
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Vaso sanitário
NA:
Equipamento hidrossanitário na forma côncava, de louça vidrada, fixado no nível
do piso, que serve para recolher e eliminar dejeções humanas nos banheiros,
dirigindo-as, por meio de canalização, a esgotos ou a fossas sanitárias.
UP:
Latrina
Privada
TG:
Aparelho hidrossanitário
TE:
Assento de vaso sanitário
SCA: 0102 Equipamento Hidráulico
Vassoura
NA:
TG:
SCA:

Utensílio de cabo longo, feito de ramos de giesta, piaçaba, pêlos naturais ou
artificiais etc., usado principalmente para varrer o lixo do chão.
Objetos e equipamentos de serviços de manutenção
0207 Objetos e Equipamentos de Serviços de Manutenção

Vassoura de esborralhar
USE: Esborralhadouro
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Vassoura de folhas
NA:
Utensílio com cabo longo e com prolongamento de metal ou plástico fixado em
uma das extremidades, próprio para recolher grama e folhas de jardins e quintais.
UP:
Vassoura de jardim
TG:
Equipamentos de agricultura, pecuária e pesca
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
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Vassoura de jardim
USE: Vassoura de folhas
SCA: 0406 Equipamentos de Agricultura, Pecuária e Pesca
Vazador de couro
NA:
Ferramenta cilíndrica de metal de diferentes tamanhos, própria para dar bom
acabamento em produtos de couro como cintos, sapatos etc.
TG:
Equipamento de atividades de transformação
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Veículos aéreos e acessórios
NA:
Veículos de navegação aérea e seus respectivos acessórios.
UP:
Aeronaves
TG:
Veículos e acessórios
TE:
Avião
Balão dirigível
Helicóptero
Horizonte artificial
Liquidômetro
SCA: 12 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
Veículos de transporte vertical
NA:
Máquinas usadas para transportar e içar pessoas e cargas como elevadores,
guindastes, guinchos etc.
NE:
Inclui também empilhadeiras.
TG:
Veículos e acessórios
TE:
Elevador
Monta-cargas
SCA: 12 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
Veículos e acessórios
NA:
Artefatos usados para transportar ou conduzir pessoas, animais ou coisas, de um
lugar para outro, e seus respectivos acessórios.
NE:
Inclui os veículos de combate/guerra.Exclui equipamento de comunicação e
instrumentos de precisão e de ótica.
TE:
Acessórios comuns a diversos tipos de veículos
Veículos aéreos e acessórios
Veículos de transporte vertical
Veículos marítimos e acessórios
Veículos terrestres e acessórios
TA:
Radiofarol
Velocímetro
Veículos marítimos e acessórios
NA:
Veículos de navegação marítima, lacustre e fluvial, e seus respectivos acessórios.
TG:
Veículos e acessórios
TE:
Âncora
Balsa salva-vidas
Banco de convés
Barca
Barco
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TA:
SCA:

Bigota
Bitácula
Boia salva-vidas
Bote
Buzina de navio
Cabeço
Canoa
Capuchana
Cavilha
Colete salva-vidas
Console de embarcação
Croque
Defensa
Dormente (embarcação)
Embornal (embarcação)
Escaler
Galeota
Jangada
Lança retinida
Lanterna de antepara
Lanterna de embarcação
Leme de embarcação
Malagueta
Mastro de embarcação
Motor marítimo
Navio
Placa de identificação (embarcação)
Poita
Poleame
Remo
Sapatilho
Selha
Telégrafo de manobra
Tubo acústico
Vela de embarcação
Vidraça de embarcação
Vigia
Ferro de calafate
Relógio de antepara
12 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Veículos terrestres e acessórios
NA:
Veículos que se deslocam na terra e seus respectivos acessórios.
TG:
Veículos e acessórios
TE:
Arreio
Banco de bonde
Banco de vagão
Berlinda
Bicicleta
Bonde
Buzina de bicicleta
Caleça
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SCA:
Vela
NA:

TG:
TE:
TA:
SCA:

Calibrador (pneus)
Caminhão
Canga
Carrinho de bebê
Carrinho de mão
Carro
Carro de boi
Carro de combate
Carroça
Carruagem
Charrete
Chicote
Coche
Espora
Ferradura
Lameiro de bicicleta
Lameiro de caminhão
Landau
Lanterna de coche
Liteira
Locomotiva
Maca
Motocicleta
Sege
Taxímetro
Tílburi
Trela (cavalo)
Trole
Vitória
12 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
Peça geralmente cilíndrica, de cera ou outra substância gordurosa, com um pavio
central em toda a extensão, e cuja chama serve para iluminar. Além de sua função
como elemento de iluminação, as velas têm uma conotação ritualística como
acompanhamento em diferentes cerimônias ou como oferenda.
Objetos e equipamentos de iluminação
Objetos rituais e cerimoniais
Abafador de vela
Pavio
Círio
Fôrma de vela
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Vela batismal
NA:
Círio que se coloca na mão do recém-batizado e que, geralmente, quando se trata
de criança, é levado pelo padrinho. Na maior parte das vezes é decorado com
diversos motivos.
UP:
Círio batismal
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TA:
Círio
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SCA:

0902 Objetos Rituais e Cerimoniais

Vela de aniversário
NA:
Pequena vela que é colocada (uma ou várias) acesa em cima de um bolo e que
serve para manter a tradição de se festejar a data em que uma pessoa completa
mais um ano de vida.
TG:
Equipamento de festas
SCA: 0801 Equipamento de Festas
Vela de embarcação
NA:
Peça de tecido de linho, algodão ou náilon usada para propulsão eólica de
embarcação.
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Vela votiva
NA:
Vela de pequena ou média dimensão acesa por uma graça pedida ou recebida.
TG:
Objetos rituais e cerimoniais
TE:
Suporte de velas votivas
SCA: 0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Velador
NA:
TG:
TA:
SCA:

Utensílio formado de uma haste de madeira apoiada numa base, tendo na parte
superior uma espécie de disco onde se coloca um candeeiro ou uma vela.
Objetos e equipamentos de iluminação
Candeeiro
0204 Objetos e Equipamentos de Iluminação

Velocímetro
NA:
Instrumento próprio para medir a velocidade de máquinas, embarcações,
aeronaves, projéteis etc.
TG:
Equipamento associado à física
TA:
Odômetro (veículo)
Veículos e acessórios
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Ventarola
USE: Leque
SCA: 0302 Objetos de Auxílio, Cuidados e Conforto Pessoais
Ventilador
NA:
Aparelho fixo ou móvel, provido de pás (ou mecanismo de função equivalente)
que, movendo-se, fazem agitar o ar de um recinto, refrescando-o. Os ventiladores
podem ter diversos tamanhos e formatos, e serem de chão, mesa, teto ou parede.
TG:
Objetos e equipamentos de controle de temperatura
TE:
Ventilador de teto
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
Ventilador de teto
NA:
Ventilador próprio para ser instalado no teto.
TG:
Ventilador
SCA: 0203 Objetos e Equipamentos de Controle de Temperatura
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Ventosa
NA:
TG:
SCA:
Verruma
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Pequeno recipiente cônico, geralmente de vidro ou metal, que é aplicado sobre a
pele para produzir hemospasia, que é um recurso terapêutico de fazer afluir o
sangue à superfície dérmica pela aplicação de vácuo.
Equipamentos associados à medicina e à psicologia
0508 Equipamentos Associados à Medicina e à Psicologia
Instrumento de ferro ou aço que tem a sua extremidade inferior aberta em espiral
e terminada em ponta, usada para abrir furos na madeira. Assemelha-se a um
saca-rolhas.
Equipamento de atividades de transformação
Trado
Punção
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Verrumão
USE: Trado
SCA: 0404 Equipamento de Atividades de Transformação
Véstia
USE:
SCA:
Vestido
NA:
TG:
TE:

SCA:

Gibão
0306 Vestuário
Peça de vestuário feminino composta de saia e blusa unidas, formando um todo,
de forma e comprimento variáveis.
Vestuário
Chemisier
Vestido-saco
Vestido de batizado
Vestido de gala
Vestido de noite
Vestido de noiva
Vestido de primeira comunhão
0306 Vestuário

Vestido-saco
NA:
Vestido solto e reto, com comprimento até mais ou menos os joelhos, criado em
1957.
TG:
Vestido
SCA: 0306 Vestuário
Vestido de baile
USE: Vestido de gala
SCA: 0306 Vestuário
Vestido de batizado
NA:
Vestido branco e longo usado pelos bebês na cerimônia do seu batismo.
TG:
Vestido
SCA: 0306 Vestuário
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Vestido de gala
NA:
Vestido usado em ocasiões sociais formais, em geral de comprimento na altura do
tornozelo, com decote e costas abertas, e feito de tecido e adornos finos.
UP:
Vestido de baile
TG:
Vestido
SCA: 0306 Vestuário
Vestido de noite
NA:
Vestido adequado para ocasiões formais. Costuma ser longo, sem mangas ou
mangas curtas, feitos de tecidos finos como veludo, seda, cetim etc.
TG:
Vestido
SCA: 0306 Vestuário
Vestido de noiva
NA:
Vestido usado pela noiva na cerimônia de seu casamento, normalmente branco ou
bege, quase sempre de cetim, com cauda.
UP:
Vestido nupcial
TG:
Vestido
TA:
Grinalda
SCA: 0306 Vestuário
Vestido de primeira comunhão
NA:
Vestido branco usado pelas meninas por ocasição de sua primeira comunhão.
TG:
Vestido
TA:
Véu de primeira comunhão
SCA: 0306 Vestuário
Vestido nupcial
USE: Vestido de noiva
SCA: 0306 Vestuário
Vestuário
NA:
Conjunto das peças de vestir (roupas, trajes) bem como seus complementos e
acessórios.
NE:
Inclui os acessórios ou complementos do vestuário, bem como os objetos
associados à sua conservação e manutenção.Exclui o vestuário litúrgico e ritual.
TG:
Objetos de uso pessoal
TE:
Abotoadura
Adorno de cobertura de cabeça
Alamar
Alargador de luva
Alargador de sapatos
Alfinete de fralda
Alfinete de saia
Avental
Baby-doll
Barbicacho
Blusa
Cabide de roupa
Caixa de costura
Calça
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Calçado
Calção de banho
Camisa
Camiseta
Camisola
Capa
Capa de chuva
Capa de roupa
Casaca
Casaco
Cobertura de cabeça
Colete
Costume
Escova de roupa
Escova de sapato
Estojo de colarinhos
Estojo de costura
Faixa (vestuário)
Fantasia (traje)
Fíbula
Fraque
Gola
Gravata
Guarda-peito
Jaqueta
Jardineira (roupa)
Kit de limpeza de sapatos
Lenço (vestuário)
Luva
Macacão
Maiô
Máscara (traje)
Meia
Netsuquê
Paletó
Peitilho
Perneira
Pijama
Porta-colarinho
Porta-fraldas
Quimono
Robe
Roupa de bebê
Roupa de dormir
Roupa íntima
Sachê
Saia
Saída de praia
Sári
Smoking
Sobretudo
Suéter
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SCA:

Suspensório
Terninho
Terno
Traje de mergulho
Traje regional
Túnica
Uniforme
Vestido
Viseira
Xale
03 OBJETOS DE USO PESSOAL

Vestuário litúrgico e ritual
NA:
Cada uma das vestes litúrgicas sacerdotais pertencentes ao culto das diversas
religiões.
NE:
Inclui os respectivos acessórios ou complementos.
UP:
Indumentária religiosa
Paramento litúrgico
TG:
Objetos de ritos, cultos e crenças
TE:
Alva
Amito
Bonete
Capa pluvial
Casula
Chapéu cardinalício
Dalmática
Hábito religioso
Luva pontifical
Mozeta
Sobrepeliz
Solidéu
Tunicela
SCA: 09 OBJETOS DE RITOS, CULTOS E CRENÇAS
Véu
NA:
TG:
TE:
SCA:

Tecido geralmente leve e fino, usado quase que exclusivamente por mulheres de
diferentes culturas, para cobrir totalmente ou em parte a cabeça e a face.
Cobertura de cabeça
Véu de noiva
Véu de primeira comunhão
0306 Vestuário

Véu da Paixão
NA:
Peça de tecido, geralmente roxa e opaca, que durante a comemoração da Paixão
recobre os crucifixos, estátuas e quadros de uma igreja. O véu da Paixão pode ser
vermelho para as cruzes processionais e preto para a cruz da Sexta-feira Santa.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu de âmbula
NA:
Pequeno tecido branco que cobre a âmbula quando esta contém partículas
consagradas. É recomendado o seu uso, dado o seu forte simbolismo. O véu vela
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UP:
TG:
TA:
SCA:

(esconde) algo precioso, ao mesmo tempo que revela (mostra) possuir e trazer tal
tesouro.
Véu do Santíssimo
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
Âmbula
0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual

Véu de cálice
NA:
No cristianismo, grande véu quadrado, normalmente de seda, que deve ser
suficientemente amplo para cobrir todo o cálice, ao menos na parte dianteira, e
sobre o que se dispõe o purificador, a pátena e a pala. De modo geral é
contornado por uma delicada renda. Pode conter um símbolo religioso na região
central ou em um de seus lados.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu de círio pascal
NA:
Pequeno véu utilizado para levar o círio pascal durante as celebrações da missa
católica do Sábado Santo, quando estas são oficiadas pelo bispo. De seda branca,
leva franjas e adornos de ouro, assim como laços para poder prender o véu ao
círio.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu de consagração dos Santos Óleos
NA:
Véu que cobre cada uma das três reservas dos Santos Óleos durante a Quinta-feira
Santa católica, no momento da consagração por parte do bispo. Estes véus são
amplos e de diferentes cores: branco para o crisma; verde, em geral, para o óleo
dos catecúmenos e roxo para o dos enfermos.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu de cruz de altar
NA:
Véu branco utilizado para envolver as cruzes de altar durante a Quinta-feira Santa
católica.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu de custódia
NA:
Véu quadrangular de seda branca ou da cor do período litúrgico correspondente.
Coloca-se durante a cerimônia católica sobre a custódia antes de ser usada,
quando está disposta sobre o altar ou sobre a credência.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
TA:
Custódia
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu de estante de altar
NA:
No cristianismo, peça retangular de tecido ou capa, da cor do tempo litúrgico
correspondente, utilizada para cobrir a estante de altar.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
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Véu de noiva
NA:
Véu, geralmente longo, transparente e de renda, que as mulheres usam para
cobrir o rosto ou a cabeça nas cerimônias nupciais. Na Grécia, foi usado para
proteger a noiva do mau olhado; na Idade Média, como símbolo de nobreza quanto maior o véu maior a riqueza - e, também, para proteger a pele dos nobres
do sol. Símbolo da pureza nas representações religiosas.
UP:
Véu nupcial
TG:
Véu
SCA: 0306 Vestuário
Véu de ombros
USE: Véu umeral
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu de primeira comunhão
NA:
Véu usado pelas meninas por ocasição de sua primeira comunhão.
TG:
Véu
TA:
Vestido de primeira comunhão
SCA: 0306 Vestuário
Véu do cálice da Quinta-feira Santa
NA:
Peça de tecido leve em seda branca e de forma circular, destinada a cobrir
completamente o cálice que se coloca sobre o sacrário durante a Quinta-feira
Santa católica.
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu do Santíssimo
USE: Véu de âmbula
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Véu nupcial
USE: Véu de noiva
SCA: 0306 Vestuário
Véu umeral
NA:
No cristianismo, véu com o qual se cobre o ombro do sacerdote enquanto se
concede a benção eucarística ou se traslada o Santíssimo Sacramento.
UP:
Véu de ombros
TG:
Panos e tecidos de uso litúrgico e ritual
SCA: 0903 Panos e Tecidos de Uso Litúrgico e Ritual
Video game
USE: Jogo eletrônico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Videocassete
NA:
Cassete cuja fita magnética registra e/ou reproduz imagens e sons.
TG:
Videogravação
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
Videodisco
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NA:
TG:
SCA:

Disco a laser com gravações digitalizadas de áudio e vídeo que podem ser
reproduzidas em uma tela de televisão por meio de dispositivo de leitura óptica.
Videogravação
0601 Objetos Associados à Cinematografia

Videogravação
NA:
Gravação de imagens e som sobre fitas e discos.
TG:
Objetos associados à cinematografia
TE:
DVD
Fita de vídeo
Videocassete
Videodisco
SCA: 0601 Objetos Associados à Cinematografia
Videojogo
USE: Jogo eletrônico
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
Vidraça (janela/porta)
NA:
Caixilho em que se encaixa peça de lâmina de vidro em portas e janelas.
TG:
Janela
Porta
TA:
Vitral
SCA: 0101 Elementos de Construção
Vidraça de embarcação
TG:
Veículos marítimos e acessórios
SCA: 1203 Veículos Marítimos e Acessórios
Vidro de perfume
USE: Frasco (toucador)
SCA: 0305 Objetos de Toalete
Vigia
NA:
TG:
SCA:

Abertura, geralmente na forma circular, que areja ou ilumina o interior de
embarcações, constituída de uma armação de metal com uma tampa de vidro
grosso ou outro material transparente.
Veículos marítimos e acessórios
1203 Veículos Marítimos e Acessórios

Viola (arco)
NA:
Instrumento de cordas e arco da família dos violinos, com proporções um pouco
maiores do que as do violino. Possui quatro cordas e braço sem trastes.
TG:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Viola (dedilhada)
NA:
Instrumento de corda cujo som é obtido pelo dedilhar das cinco ou seis cordas
duplas que dão maior sonoridade ao instrumento, de formato semelhante ao do
violão. Tem papel importante no acompanhamento musical da folia.
UP:
Viola caipira
Viola de arame
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TG:
TE:
TA:
SCA:

Viola dedilhada
Viola sertaneja
Cordofone
Viola de cocho
Fôrma de viola (dedilhada)
0604 Objetos Associados à Música

Viola caipira
USE: Viola (dedilhada)
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Viola d'amore
NA:
Instrumento de cordas e arco similar à viola, mas diferente desta por possuir sete
cordas melódicas (ou principais) e sete cordas simpáticas.
TG:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Viola da gamba
NA:
Instrumento de cordas e arco que surgiu no final do século XV. O termo italiano
"gamba" significa perna e indica o costume da época de nomear os instrumentos
de acordo com a maneira como eram posicionados durante a performance. O
instrumento possui braço trasteado e entre cinco e sete cordas. Existem diferentes
tipos de viola da gamba: sopranino, soprano, alto tenor agudo, tenor, baixo e
violone. Em geral são instrumentos feitos de madeira muito fina, com costas lisas
exceto no topo, onde a madeira se inclina em direção ao braço e é reforçada por
algumas traves, com costilhas cavadas e muitas vezes forradas de pergaminho ou
linho.
TG:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Viola de arame
USE: Viola (dedilhada)
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Viola de cocho
NA:
Viola feita de uma peça única de madeira, cujo tampo pode ou não possuir
pequeno orifício. Tem cinco cordas e é utilizada como instrumento de
acompanhamento rítmico e harmônico.
TG:
Viola (dedilhada)
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Viola dedilhada
USE: Viola (dedilhada)
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Viola sertaneja
USE: Viola (dedilhada)
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Violão
NA:

Instrumento de corda cujo som é obtido pelo dedilhar de seis cordas. É
confeccionado em madeira como cedro ou pinho. Possui caixa de ressonância da
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TG:
TE:
SCA:

qual sai uma haste de madeira denominada braço e onde se fixa um tampo
harmônico com furo denominado boca.
Cordofone
Violão de dois braços
0604 Objetos Associados à Música

Violão de dois braços
NA:
Violão experimental com dois braços paralelos, cada um com seis cordas.
TG:
Violão
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Violino
NA:
TG:
TE:
SCA:

Instrumento de cordas e arco, membro soprano da família dos cordofones de arco
que inclui a viola (de arco) e o violoncelo; possui quatro cordas e braço sem
trastes.
Cordofone
Promenade violon
0604 Objetos Associados à Música

Violoncelo
NA:
Instrumento de quatro cordas e arco, tocado na posição vertical e posicionado
entre as pernas do instrumentista. Possui espigão, que é uma peça fina e comprida
localizada na extremidade inferior do instrumento e utilizada para apoiá-lo
durante a performance. O braço não possui trastes.
TG:
Cordofone
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Vira-mundo
NA:
Tronco de ferro, prendendo o indivíduo encurvado pelos tornozelos e pelos pulsos.
TG:
Tronco
SCA: 14 INSTRUMENTOS DE PUNIÇÃO
Viril
NA:
TG:
SCA:
Virola
NA:
TG:
SCA:

Pequena caixa plana de cristal, de forma cilíndrica, dentro da qual se coloca a
hóstia, sobre a lúnula.
Custódia
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Braçadeira ou anel de metal que, acrescentado a uma prensa, permite a cunhagem
de anverso, reverso e canto de uma moeda ou medalha, ao mesmo tempo e de
um só golpe. Seu uso está documentado desde o Renascimento.
Equipamento de atividades de transformação
0404 Equipamento de Atividades de Transformação

Virote
NA:
TG:
SCA:

Seta curta de ponta, sem rebarbas, usada em bestas.
Besta
1301 Armas e Acessórios

Viseira
NA:

Aba que se usa na cabeça, colocada acima dos olhos, para proteger do sol o rosto
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TG:
SCA:

e a vista.
Vestuário
0306 Vestuário

Visor de trincheira
USE: Periscópio de trincheira
SCA: 1302 Equipamento de Defesa
Visor estereoscópico
NA:
Peça ótica baseada na visão estereoscópica ou tridimensional, hoje conhecida
como 3-D. De múltiplos modelos, variam desde os muito pequenos até os que
constituem um móvel de madeira, de cerca de um metro de altura (visor
estereoscópico de coluna).
TG:
Objetos associados à fotografia
TA:
Fotografia estereoscópica
SCA: 0602 Objetos Associados à Fotografia
Vitória
NA:

TG:
SCA:
Vitral
NA:
TG:
TA:
SCA:
Vitrine
NA:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Veículo de tração animal, de quatro rodas, para dois passageiros, de caixa aberta
com capota rebatível para utilizar com bom tempo. O nome desse veículo foi-lhe
dado na Inglaterra do século XIX, em honra da Rainha Vitória. O banco do
cocheiro é removível, podendo a condução ser feita pelo passageiro. Para tanto,
junto ao assento interior, existem um travão e uma campainha.
Veículos terrestres e acessórios
1204 Veículos Terrestres e Acessórios
Painel translúcido que fecha um vão de parede externa e é constituído de recortes
de vidro plano de várias cores, reunidos para formar uma composição artística
e/ou decorativa.
Elemento decorativo
Vidraça (janela/porta)
0101 Elementos de Construção
Móvel com portas ou tampo envidraçados, no qual se colocam objetos, sobretudo
de coleção, destinados a guarda e exposição.
Mobiliário
Armário-vitrine
Mesa-vitrine
Medalheiro
0202 Mobiliário

Vitrine-armário
USE: Armário-vitrine
SCA: 0202 Mobiliário
Vitrine-mesa
USE: Mesa-vitrine
SCA: 0202 Mobiliário
Vitrine de loja
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NA:
TG:
SCA:

Vitrine de estabelecimentos comerciais que costuma ser um armário, baixo ou
não, com portas envidraçadas, no qual se colocam objetos à venda.
Equipamento de atividades comerciais
0402 Equipamento de Atividades Comerciais

Vitrola
USE:
SCA:

Toca-discos
0702 Equipamento de Comunicação Sonora

Volante
USE:
SCA:

Folha volante
0706 Material de Propaganda

Voltímetro
NA:
Cada um dos aparelhos que permitem medir a diferença de potencial entre dois
pontos de um circuito elétrico, em volts ou unidades relacionadas, maiores ou
menores.
UP:
Voltômetro
TG:
Equipamento associado à física
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Voltômetro
USE: Voltímetro
SCA: 0503 Equipamento Associado à Física
Wakishashi
NA:
Sabre curto japonês, com um comprimento intermediário entre a katana e o tanto
(de 30 a 60 cm), usado com uma só mão e como par de uma katana, cujas formas
reproduz, com exceção do punho.
TG:
Sabre
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Walkie-talkie
USE: Transceptor portátil
SCA: 0704 Equipamento de Telecomunicação
Warrant
NA:

UP:
TG:
TE:
TA:
SCA:

Título emitido por estabelecimentos encarregados da guarda e conservação de
mercadorias (armazéns gerais), passível de ser vendido ou negociado, e que atesta
ao portador a propriedade do objeto em custódia. Funciona como um recibo de
mercadoria depositada e é negociável como uma letra de câmbio. Semelhante ao
conhecimento de depósito, a diferença está no fato de que na transferência do
warrant, o crédito muda de proprietário, mas a mercadoria permanece
penhorada.
Cédula pignoratícia
Documentos de comércio
Cédula pignoratícia rural
Conhecimento de depósito
1103 Documentos de Comércio

Wattímetro
NA:
Aparelho que mede a potência elétrica, com indicação em watts na escala
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TG:
SCA:
Xadrez
NA:
TG:
TE:
SCA:
Xale
NA:

TG:
TE:
SCA:
Xaxará
NA:
TG:
SCA:
Xícara
NA:
UP:
TG:
TE:

SCA:

graduada. Indica a cada instante a potência W = E x I, ou seja, o produto em watts
da tensão E pela intensidade I da corrente.
Equipamento associado à física
0503 Equipamento Associado à Física
Jogo de tabuleiro no qual dois participantes jogam cada um com 16 peças,
correspondendo a 1 rei, 1 rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões.
Equipamento lúdico
Peça de xadrez
Tabuleiro de xadrez
0804 Equipamento Lúdico
Tipo de grande lenço, geralmente de lã, seda ou outro tecido, usado pelas
mulheres como ornato ou agasalho sobre os ombros, tronco e cabeça. De formato
quadrado, retangular ou triangular, recebe nomes específicos de acordo com a
cultura (rebozo, serape, shahtoosh, phulkari, estola, tallith, bagh, afghan, dupatta,
fichu).
Vestuário
Estola
Fichu
Mantilha
0306 Vestuário
Atributo sagrado do orixá Omolu, em forma de pequeno feixe de piaçava ou de
palha-da-costa, preso com trançados e enfeitado com búzios e miçangas.
Representa a epidemia, como uma vassoura que varre o mundo dos vivos.
Atributo de orixá
0902 Objetos Rituais e Cerimoniais
Pequeno recipiente semiesférico ou cilíndrico usado especialmente para bebidas
quentes, com asa para facilitar a manipulação, que pousa sobre um pires,
formando conjunto.
Caneca com pires
Chávena
Objetos e equipamentos de serviço de alimentos
Pires
Xícara de café
Xícara de chá
Xícara de consomê
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Xícara de café
NA:
Xícara pequena apropriada para se tomar cafezinhos.
TG:
Xícara
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Xícara de chá
UP:
Taça de chá
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TG:
TE:
SCA:

Xícara
Infusor
0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos

Xícara de consomê
NA:
Xícara de duas alças, geralmente de porcelana ou cerâmica e acompanhada de
pires, apropriada para se tomar caldo ralo de carne ou de galinha enriquecido
com legumes, que se serve quente ou frio.
UP:
Taça de consomê
TG:
Xícara
SCA: 0206 Objetos e Equipamentos de Serviço de Alimentos
Xilofone
NA:

TG:
TE:
SCA:

Instrumento de percussão consistindo de duas ou mais lâminas, feitas de madeira,
metal ou material sintético, apoiadas em um suporte, percutidas com baquetas e
que produzem sons com alturas definidas. Pode haver uma única caixa de
ressonância ou ressonadores tubulares para cada lâmina. No modelo orquestral,
as lâminas são dispostas como o teclado do piano.
Idiofone
Marimba
0604 Objetos Associados à Música

Yne-Kin
USE:
SCA:

Yueqin
0604 Objetos Associados à Música

Yuc-kin
USE:
SCA:

Yueqin
0604 Objetos Associados à Música

Yuch-ch'in
USE: Yueqin
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Yue-quin
USE:
SCA:

Yueqin
0604 Objetos Associados à Música

Yueh ch'in
USE: Yueqin
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Yueqin
NA:
UP:

TG:
SCA:

Instrumento de cordas dedilhadas, da China, com caixa de ressonância circular,
braço curto e três ou quatro cordas.
Yne-Kin
Yuc-kin
Yuch-ch'in
Yue-quin
Yueh ch'in
Cordofone
0604 Objetos Associados à Música
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Zabumba
USE: Bombo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Zamr-el-kebyr
USE: Ghayta
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Zarabatana
NA:
Arma de sopro ofensiva, formada de tubo oco no qual se introduzem pequenas
setas que são propulsionadas pelo sopro contra o alvo, geralmente transportadas
em carcases. No Brasil, elas são envenenadas com curare.
UP:
Sarabatana
TG:
Arma de arremesso
TE:
Seta de zarabatana
SCA: 1301 Armas e Acessórios
Zé pereira
USE: Bombo
SCA: 0604 Objetos Associados à Música
Zumbidor
USE: Rói-rói
SCA: 0804 Equipamento Lúdico
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Esta publicação — composta de 4.558 termos, dos quais 3.412 são preferidos e
1.146 não preferidos — procura atender aos museus brasileiros de caráter
histórico e artístico que, de modo geral, mantêm sob sua guarda objetos e
artefatos variados que dizem respeito ao cotidiano das pessoas, e que suprem
as suas necessidades de abrigo, conforto, alimentação, transporte, crenças,
bem como às atividades econômicas, artísticas, de lazer e outras.
Os tesauros, na área de documentação, estão associados à forma de
organização de linguagens documentárias de indexação e recuperação de um
domínio específico do conhecimento. São conjuntos de conceitos, designados
termos ou descritores, ordenados de modo claro e livre de ambiguidades, a
partir do estabelecimento de relações entre eles, e que podem ser definido
segundo sua função ou estrutura.
Constituem, portanto, uma linguagem documentária cujos termos representam
um único conceito ou ideia, e se relacionam semântica e logicamente. Em
resumo, cada termo corresponde apenas a um conceito e ao conceito não se
atribui mais de um termo.

