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Fixação terminológica por tradutores: em 
busca da normalização perdida!

!



• terminologia multilingue 
• normalização de equivalentes e de equivalências 
• implicação na normalização em terminologia monolingue 



• Tradutor  -recurso a bases/bancos de dados institucionais (oficiais) 

• Valida os equivalentes encontrados porque os usa 

• Atribui-lhes fiabilidade (crença na validação da denominação e na 
pré-existência de validação da sua relação com o respetivo conceito) 

• Propagação das formas existentes nas bases de dados terminológicas 
• Fossilização 

• Que garantia de qualidade? 



Exemplos 



Aquacultura de água doce – aquacultura de águas interiores 
mas 
há águas de interiores salobras e salgadas 





EN PT FR IT RO ES observações

aquaculture 
establishment 

aquaculture farm 

farm

estabelecimentos de 
aquicultura 

exploração 

unidade de aquicultura

ferme aquacole 

ferme d'aquaculture 

installation d'aquaculture 

station aquacole 

établissement aquacole
établissement 
d'aquaculture

azienda

azienda acquicola

azienda di acquacoltura

fattoria marina 

impresa di
acquacoltura

stabilimento di
acquacoltura

fermă de acvacultură 

unitate de acvacultură

establecimiento de 
acuicultura 

explotación de acuicultura

- variação e 
ambiguidade em 
«exploração»



back wash (pescas – embarcações  – não aquaculura) – IATE não distingue aração

Backwash (i.e. retrolavagem)  - processo pelo qual se faz passar a água pelo filtro
de areia no sentido inverso ao que a água normalmente percorre durante o processo
de filtração(
https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/588/1/Mestrado%20em%20Aquacultura_Ruben_Pinho.pdf

EN PT FR IT RO ES
back wash 

wake 

wake current

esteira sillage scia siaj aguaje

estela

https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/588/1/Mestrado%20em%20Aquacultura_Ruben_Pinho.pdf




Food conversion rate 

Não existe  na FAO nem na Eurobankterm



Gill – guelra - brânquia 



Hatchery – maternidade 



IMTA - integrated multitrophic aquaculture



RAS – Recirculating aquaculture systems



circulation system
Definition
A closed or partially closed system employed in aquaculture production where the
effluent water from the system is treated to enable its reuse.
Definition source
Anonymous (1998) AQUALEX. Multilingual glossary of aquaculture terms / 
Glossaire multilingue relatif aux termes utilisés en aquaculture. CD ROM, John 
Wiley & Sons Ltd. & Praxis Publ., UK.;
closed system
recirculating system
http://www.fao.org/faoterm/en/?defaultCollId=14

EN FR ES

closed system; recirculation system; recirculating system système à recyclage; système à recirculation sistema de recirculación

http://www.fao.org/faoterm/en/?defaultCollId=14


Sea farming

Termo preferencial em PT – aquacultura 
marinha 

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/17
03/1/mestrado%20JCOSTA.pdf

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/1703/1/mestrado%20JCOSTA.pdf


Stock 

Mas 

stock  - parte de uma população 
de um recurso piscícola que pode 
ser explorado a nível da pesca, por 
exemplo. 

População - todos os indivíduos 
desse recurso.



• Projeto em curso  - terminologia da aquacultura 

• Corpus - teses últimos 5 anos 
• Extração de informação para validação do que consta das bases de 

dados 



• Intervalo/ discrepância entre codificação existente e conhecimento 
que verbaliza 

• Deve o tradutor assumir a função de terminólogo?



• Reforçar a relevância da atualização terminológica por via também da 
análise multilingue 

• Melhorar qualidade da tradução por se ter melhorado a qualidade da 
terminologia
• Facilitar a disseminação apropriada da informação terminológica e do 

conhecimento especializado 

• Recuperar normalização perdida para validar conhecimento verbalizado 



Obrigado! 


