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RESUMO 
 

Este estudo apresenta o desenvolvimento de um glossário bilíngue francês-

português de termos da Suinocultura. Apresenta uma pesquisa terminológica 

temática que visa fazer a identificação do vocabulário de um determinado campo de 

atuação profissional, de uma ciência, de uma tecnologia. A metodologia utilizada 

baseou-se nas etapas: escolha da área, subárea e campo semântico; consulta a 

especialistas; pesquisa bibliográfica, coleta do corpus; classificação dos termos e 

apresentação em ficha terminológica. A partir dessas informações, foram definidos 

objetivos específicos: estudar a base teórica e metodológica da terminologia 

bilíngue; levantar termos em textos e revistas específicos da suinocultura. A ficha 

terminológica utilizada contém o termo, a definição, o contexto e a fonte. Em 

seguida, o glossário terminológico bilíngue foi elaborado. Com este trabalho buscou-

se mostrar que os dicionários terminológicos são essenciais para profissionais, 

pesquisadores e alunos em diferentes áreas, em particular da Medicina Veterinária e 

da Zootecnia. Portanto, este estudo teve por objetivo desenvolver uma ferramenta 

de pesquisa no campo das línguas, como forma de oferecer a profissionais e 

estudantes um material que possa ajudar na tradução e na escrita científica. 

 

Palavras-chave: Francês para fins específicos. Língua de especialidade. 
Terminologia bilíngue 
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RÉSUMÉ 

L’objectif de cette étude est de présenter l'élaboration d'un glossaire bilingue 

français-portugais des termes de l’élevage de cochons. La recherche terminologique 

mise au point de la catégorie recherche thématique  vise à repérer le vocabulaire 

d'un domaine particulier professionnel, d’une science, d’une technologie. La 

méthodologie utilisée est basée sur les étapes: choix du domaine, sous-domaine, 

champ sémantique; consultation aux spécialistes; recherche bibliographique, collecte 

du corpus; collecte et classement des termes dans des fiches terminologiques. A 

partir de ces informations, des objectifs précis ont été fixés: étudier la base théorique 

et méthodologique de la terminologie bilingue; repérer les termes dans des textes 

spécifiques du domaine de l’élevage de cochons et les classer dans une fiche 

terminologique contenant le terme, la définition, le contexte et la source recherchée. 

Ensuite le glossaire terminologique bilingue a été élaboré. Avec ce travail on cherche 

à montrer que les dictionnaires terminologiques sont indispensables pour les 

professionnels, chercheurs et étudiants de différents domaines, en particulier de la 

médecine vétérinaire et de la zootechnie. Par conséquent, cette étude vise à 

élaborer un outil de recherche dans le domaine des langues de spécialité avec 

l'objectif d'offrir aux professionnels et aux étudiants un matériel qui peut les aider 

dans la traduction et dans la rédaction scientifique. 

 

Mots-clés: Terminologie bilingue. Français sur objectif spécifique. Langue de 
spécialité. 
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ABSTRACT 

This study proposes the development of a french-portuguese bilingual glossary of the 

terms of the pig breeding. There presents a terminological research aimed to identify 

the vocabulary of a particular professional field. The methodology was based on the 

steps: choice of the area, subarea and semantic field; expert consultation; 

bibliographical research, collects of the corpus; classification of terms and 

presentation in terminology record. From these informations, specific objectives were 

defined: to study the theoretical and methodological basis of bilingual terminology; 

collect specific terms in texts and journals of the pig breeding. The terminology 

record contains the term used, the setting, the context and the source. Then, the 

bilingual terminology glossary has been prepared. With this study we attempted to 

show that the terminological dictionaries are essential for professionals, researchers 

and students in different areas, in particular the Veterinary Medicine and Animal 

Science. Therefore, this study aimed to develop a research tool in the field of 

languages, in order to offer students and professionals a material that can help in 

translating and scientific writing . 

 

Key-words: French for specific aims. Language of speciality. Bilingual terminology 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 A Terminologia, segundo Cabré (1993), pode ser definida de acordo com três 

conceitos diferentes: o conjunto de princípios e de bases conceituais que regem o 

estudo dos termos; o conjunto de diretrizes que se utilizam no trabalho 

terminográfico; o conjunto de termos de uma determinada área de especialidade. 

Desta forma, o termo terminologia é polissêmico, podendo significar a disciplina 

terminológica que possui princípios, fundamentos teóricos e métodos de trabalho 

próprios, a prática que constitui o inventário de termos e o próprio produto gerado 

por essa prática, isto é, o conjunto dos termos de um domínio específico.  

 Para Contente (2008), a Terminologia é o ramo do conhecimento que estuda 

e sistematiza os termos de várias áreas do conhecimento, estruturando os termos 

em dicionários ou glossários, que são elaborados de acordo com a necessidade de 

cada área do conhecimento. 

 De acordo com Rondeau (1984), as etapas a serem seguidas para a 

elaboração de um trabalho terminológico são: escolha do domínio; delimitação do 

subdomínio; consulta a especialistas; coleta do corpus; estabelecimento da árvore 

de domínio; estabelecimento dos limites da pesquisa terminológica; coleta e 

classificação dos termos; verificação e classificação da noção/denominação; e 

trabalhos de apresentação de dados terminológicos. 

 A pesquisa terminológica pode ser pontual ou temática. Segundo a teoria de 

Cabré (1993), sobre as modalidades de trabalho terminológico, a pesquisa pontual 

oferece respostas a questões específicas. A pesquisa temática abrange todo o 

vocabulário de uma área ou subárea. Quanto ao número de línguas envolvidas, a 

pesquisa pode ser monolíngue, bilíngue ou plurilíngue. 

 De acordo com Barros (2004), antes de iniciar uma pesquisa pontual ou 

temática pontual, o terminólogo deve procurar recolher o maior número de 

informações sobre o termo, tais como: definição; conceito (significado); categoria 

gramatical, domínio de emprego; microcontexto (contexto imediato da unidade 
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terminológica estudada, ou seja, a frase ou parte da frase na qual tal unidade se 

encontra atualizada); macrocontexto (documento, texto, livro ou outra obra onde foi 

constatado o emprego do termo); grau de lexicalização das unidades terminológicas 

complexas; língua do termo; equivalência em outras línguas; âmbito geográfico de 

unidade terminológica; outras formas de designação e suas marcas de uso. 

 As características da especialidade ou da ciência que terá sua terminologia 

repertoriada, as circunstâncias que determinam um recorte de uma realidade e de 

um vocabulário, o tipo de destinatário da obra e as condições de comunicação são 

os principais fatores a considerar quando se estabelece a nomenclatura de um 

dicionário terminológico (KRIEGER; FINATTO, 2004). 

 Para Raimundo (2003), a obra terminológica (vocabulários, glossários, 

dicionários especializados, base de dados terminológicos etc.) tornou-se material de 

referência essencial aos especialistas, bem como professores e estudantes que se 

propõem a estudar a nomenclatura de uma determinada área. 

 Diante disso, este trabalho apresenta a pesquisa terminológica temática da 

área de Zootecnia com o objetivo de elaborar um glossário bilíngue (francês-

português) de termos da Suinocultura. 

 

1.2 ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

 Este trabalho de conclusão de curso está fundamentado nas bases da 

Terminologia, portanto,  propiciará a pesquisa do vocabulário específico da área de 

estudo, a Zootecnia. Sendo assim, foi produzido um glossário bilíngue (francês-

português) de termos da Suinocultura inserido na subárea da Produção Animal e na 

área de Zootecnia.  

 Com esse estudo procura-se mostrar que os dicionários terminológicos são 

indispensáveis para os profissionais, pesquisadores e estudantes de diferentes 

áreas, em particular da Medicina Veterinária e da Zootecnia. 

 Consequentemente, esse estudo visa à elaboração de uma ferramenta para a 

pesquisa na área das línguas de especialidade com o objetivo de oferecer aos 
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profissionais e estudantes um material que poderá auxiliá-los na tradução e na 

redação científica, bem como na compreensão de textos relacionados à suinocultura 

em língua francesa. 

 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Elaborar um glossário bilíngue francês-português de termos da Suinocultura. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a fundamentação teórico-metodológica da terminologia bilíngue. 

 Levantar termos em textos específicos da Suinocultura. 

 Catalogar os termos em fichas terminológicas contendo termo, definição, 

contexto e fonte. 

 Analisar os termos do campo semântico selecionado. 

 Elaborar as definições dos termos. 

 Elaborar o glossário de termos da Suinocultura. 

 

 O trabalho é composto por 5 capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

Introdução com um panorama deste estudo, a escolha e justificativa do tema e os 

objetivos do trabalho. 

 O segundo capítulo aborda a área da Zootecnia, com definições básicas 

sobre a disciplina, um breve histórico e evolução da Suinocultura brasileira e 

francesa. 

 Em seguida, o terceiro capítulo apresenta a Fundamentação Teórica da 

pesquisa, abordando alguns conceitos de terminologia, de termo e do léxico 

especializado. 

 O quarto capítulo traz a Metodologia da Pesquisa, ou seja, elaboração do 

trabalho, pesquisa bibliográfica, busca de dados, organização dos dados, 
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estabelecimento do campo semântico, uma visão geral da área de zootecnia, com 

suas subáreas e campos semânticos, além da macro e micro estrutura do glossário. 

 Na sequência, no quinto capítulo, é apresentado o glossário terminológico 

bilíngue francês – português de termos da suinocultura. Em seguida, tem-se a 

conclusão do trabalho e as Referências Bibliográficas. 

 

2 APRESENTAÇÃO DA ÁREA 

 

2.1  ZOOTECNIA 

 

 As primeiras definições de Zootecnia nos dicionários de língua portuguesa 

conferiam a esta o atributo de “Arte de criar os animais”. Nos dicionários atuais 

observa-se uma definição mais elaborada como, por exemplo, no Novo Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa (2009): “Estudo científico da criação e 

aperfeiçoamento dos animais domésticos” e no Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (2001), que traz a Zootecnia como: “1. Ciência da produção, criação, 

trato, domesticação ou manejo de animais. 1.1 Ciência que objetiva o aumento da 

produtividade e da rentabilidade na criação de animais economicamente úteis 

(engloba a pecuária, a piscicultura, a avicultura etc.). 1.1.1 Ciência voltada para o 

aperfeiçoamento genético de animais economicamente úteis.” 

 O dicionário Le Petit Robert (2013) define Zootecnia (Zootechnie) 

como  “Étude scientifique de l’élevage des animaux, de leur reproduction et de leurs 

adaptation à des besoins déterminés. La zootechnie s’occupe des animaux 

domestiques (d’élevage, de course, de companhie, etc.)”, ou seja,  “Estudo científico 

da criação dos animais, de sua reprodução e de sua adaptação a determinadas 

necessidades. A zootecnia se ocupa dos animais domésticos (de criação, de corrida, 

de companhia, etc.)”. O dicionário Larousse Agricole (2002) define a ciência como 

“Ensemble des disciplines intéressant la production et l’exploitation des animaux 

domestiques et de rente”, ou seja, “Conjunto de disciplinas que se interessam pela 

produção e exploração dos animais domésticos e de renda”. 
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  Para Octávio Domingues (FERREIRA et al., 2006), considerado o patrono da 

Zootecnia brasileira, zootecnia é “a ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os 

meios de promover a adaptação econômica do animal ao ambiente criatório, e deste 

àquele”.   

 A Zootecnia, segundo Ferreira et al. (2006) é uma área que atua firmemente 

na pesquisa científica, no desenvolvimento de novas tecnologias de produção, de 

nutrição, de manejo, na industrialização, na comercialização, na administração, na 

gestão do agronegócio, enfim, em todos os campos em que se fizer necessária a 

ação do profissional, buscando-se a produtividade e a competitividade dos sistemas 

de produção agrícola. 

 

 

2.2 SUINOCULTURA 

 

 A suinocultura é o ramo da zootecnia que trata da criação de suínos para a 

produção de carne e derivados. É uma atividade em grande expansão tanto no 

Brasil como no exterior, uma vez que a carne suína é a mais consumida no mundo. 

 Diante da importância dessa cultura animal no mercado nacional e 

internacional, e da grande quantidade de pesquisadores e especialistas na área, 

optou-se pela elaboração desse glossário terminológico de termos da suinocultura, 

utilizando como base as línguas francesa e portuguesa. A seguir, serão abordados 

alguns tópicos relativos à suinocultura brasileira e à suinocultura francesa, que são 

países de grande importância no cenário mundial da produção de suínos. 

 

2.2.1 Suinocultura no Brasil 

 

 De acordo com um levantamento histórico feito pela EMBRAPA (2010), a 

produção de carne suína existe no Brasil desde os primórdios da nossa civilização e 

tanto a carne como a banha foram utilizadas pela população brasileira. No final do 

século XIX e início do século XX, com a imigração europeia para os estados do Sul, 
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iniciou-se a expansão da suinocultura brasileira. Dos imigrantes, foram incorporados 

os hábitos alimentares, a produção e o consumo de carne suína, além de um padrão 

próprio de industrialização de produtos.  

 Inicialmente, a suinocultura era uma atividade de duplo propósito, ou seja, 

utilizava-se a carne para consumo e a banha para conservação e preparo dos 

alimentos.  Foi a partir da década de 70, com o surgimento e a difusão dos óleos 

vegetais, que a produção do suíno tipo banha perdeu espaço para dar origem à 

produção de suínos tipo carne (EMBRAPA, 2010). Para isso, os animais passaram 

por melhoramento genético e tecnológico, perdendo gordura e ganhando carne 

magra. 

 Apesar das mudanças na genética e na forma de produção dos suínos, os 

consumidores brasileiros permaneceram com o preconceito em relação à carne 

suína, acreditando que esta é muito gordurosa e que faz mal à saúde. Este 

comportamento da população brasileira estagnou o consumo da carne suína entre 

os anos de 1980 e 1990. 

 Porém, a partir da década de 90,  houve crescimento do consumo de carne 

suína induzido pela queda de preços deste produto ao consumidor final, além de 

estratégias de marketing lançadas pelos próprios suinocultores. Houve divulgação e 

promoção da carne suína e de seus derivados a partir de campanhas realizadas em 

supermercados, na televisão, além de iniciativas da própria Associação Brasileira de 

Produtores de Suínos. 

 O consumo interno de carne suína, estagnado até 2008, cresce ano a ano e 

saltou de 13,4 kg per capita em 2008 para 15,6 kg em 2012, 16 kg em 2013 e tem 

como objetivo chegar a 18 kg em 2015 (PORKWORLD, 2014). 

 Apesar das constantes crises enfrentadas pelo setor, o Brasil atualmente é o 

4° maior produtor de carne suína, estando atrás da China, dos 27 países que 

compõem a União Europeia e dos Estados Unidos. É também o 4° maior exportador 

de carne suína, tendo como maiores importadores a Rússia, Hong Kong, Angola e 

Cingapura (ABPA, 2014). 
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 Em relação ao rebanho suíno brasileiro, 52% está concentrado na região Sul, 

17%na região Sudeste, 13% na região Nordeste, 12% na região Centro-Oeste e 5% 

na região Norte (Figura 1). 

 

Figura 1 - Caracterização da suinocultura brasileira 

 

Fonte: EMBRAPA (2013) 

 Este panorama mostra a importância do Brasil no contexto mundial da 

suinocultura. 
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2.2.2 Suinocultura na França  

 

 Durante o século XX, a agricultura na França passou por um processo de 

transformação. Até a primeira metade do século XX, as fazendas francesas 

praticavam a policultura e criação de diversas espécies animais. Criava-se um único 

porco, ou até mesmo alguns. Após a guerra, a agricultura se modernizou no ritmo 

das mudanças da sociedade francesa.  Então, para atender às necessidades da 

população surgiram fazendas especializadas em grandes culturas, criações de 

suínos e explorações leiteiras. Hoje, 28% das explorações de suínos na França 

especializam-se nesta atividade, 22% estão associadas com a produção de vacas 

leiteiras, 12% estão associadas a grandes culturas e 37% são fazendas de 

policultura e pecuária (LE PORC, 2014). 

 De acordo com Teffène et al. (1998), a política de desenvolvimento da 

produção francesa de suínos fundamentou-se durante a década de 60, ao mesmo 

tempo em que surgiu o mercado comum agrícola. Confrontados com o aumento da 

concorrência europeia, este setor rapidamente mostrou suas fraquezas. O déficit 

comercial começou a se estabelecer por conta de uma grave crise em 1969. Um 

plano de racionalização da produção suína foi implementado a partir de 1970. Com 

ajuda para a construção e renovação das criações de suínos, surgiu uma profunda 

transformação estrutural. A produção foi realizada até então, em grande parte, pelas 

pequenas propriedades, trabalhando quase que isoladas. Já as principais empresas 

francesas de abate, corte e processamento de carne suína começaram a exportar 

para a União Europeia, e também para países do terceiro mundo. 

 Atualmente, a produção de suínos na França se concentra na região do 

Grand Ouest, sendo as regiões mais produtoras a Bretagne, seguida de Pays-de-la-

Loire e a Basse-Normandie. A figura 2 mostra a distribuição da suinocultura 

francesa, em milhões de cabeças de suínos, no ano de 2013. 

 A França é o 3° maior produtor de suínos da União Europeia, estando atrás 

somente da Alemanha e da Espanha. Quanto ao consumo, os franceses 

apresentam a média de 32 kg de carne suína/habitante/ano (FRANCEAGRIMER, 

2014). 
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 A partir dessas informações, percebe-se a importância da suinocultura 

francesa. 

 

Figura 2- Distribuição da suinocultura na França no ano de 2013 

 

Fonte: www.franceagrimer.fr 

 

 Diante do exposto, e analisando o papel da suinocultura brasileira e francesa 

no agronegócio, optou-se pela realização de um glossário terminológico bilíngue 

francês-português como forma de oferecer a pesquisadores, estudantes, técnicos e 

demais profissionais da área de suinocultura um material que possa ajudar na 

tradução e na escrita científica, visto o aumento do intercâmbio científico e comercial 

entre os dois países. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 CONCEITOS DE TERMINOLOGIA 

 

  Não existe uma definição única para o termo “terminologia”. Pode-se 

observar isso claramente ao analisarmos as definições de estudiosos da área. 

 A terminologia, segundo Krieger e Finatto (2004), compreendida como léxico 

dos saberes técnicos e científicos, é inegavelmente uma prática antiga, uma vez que 

o conhecimento especializado não é um fenômeno dos tempos atuais. 

  Para Rondeau (1984), a “terminologia” é caracterizada não só pelo fato de 

abranger vários conceitos diferentes, mas também pelo fato de que, para um 

determinado conceito, as definições são múltiplas e diferem, mais ou menos, 

segundo o  contexto.  

 Rondeau (1979) apresenta três definições para a terminologia:  

1. Conjunto de termos de um domínio, como por exemplo, a bioquímica, ou uma 

disciplina, como por exemplo, a linguística. Diria-se então: a terminologia da 

bioquímica, da linguística. 

2. Os métodos de coleta de classificação dos termos, criação de neologismos, 

normalização dos termos, divulgação de termos: é sobre o que trabalham 

terminológos e terminógrafos. 

3. Uma ciência cujo objeto é de ordem linguística, mas que é essencialmente 

multidisciplinar e participa tanto da linguística como da lógica, da ontologia, da 

classeologia e da informática. 

 

 De acordo com Boutin-Quesnel (1985), terminologia significa o “conjunto de 

termos próprios de um domínio, de um grupo de pessoas ou de um indivíduo”. 

 Conforme a ISO 1087 (Norma internacional que trata do vocabulário da 

terminologia) (1990), terminologia é o “estudo científico dos conceitos e dos termos 

em uso nas línguas de especialidade”. Para Albert (1994), o conceito de terminologia 

apresenta as duas acepções divergentes citadas anteriormente. De um lado, pode 

referir-se ao conjunto de termos característicos de determinado domínio ou 
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subdomínio, como por exemplo, a terminologia da Química, a terminologia da 

Química Industrial. De outro lado, pode designar o estudo de tais terminologias, o 

conjunto de pressupostos, métodos e representações que permitem a descrição das 

linguagens ditas “de especialidade”.  

 Para Cabré (1993), a palavra terminologia designa pelo menos três conceitos 

diferentes: 

1. O conjunto de princípios e bases conceituais que regem o estudo dos termos 

2. O conjunto de diretrizes que se utilizam no trabalho terminográfico. 

3. O conjunto de termos de uma determinada área de especialidade. 

 Observa-se que o termo “terminologia” denomina ou a disciplina que se 

dedica ao estudo dos termos ou a metodologia, ou ainda o conjunto dos termos 

específicos a uma determinada especialidade. 

 Assim, a falta de exatidão na conceituação do termo tem levado os teóricos 

da terminologia a uma diferenciação na denominação dos conceitos. 

 

3.2 O TERMO 

 

 Algumas definições de termo, objeto de estudo da terminologia, serão 

apresentadas segundo alguns teóricos e especialistas da área. 

 De acordo com Saussure (1916), termo é essencialmente um signo 

linguístico, ou seja, uma unidade linguística com seu duplo aspecto de significante e 

significado. 

 Segundo Rondeau (1984), existem vários fatores que distinguem o termo de 

outros signos linguísticos, entre eles, o fato de que a parte do significado que o 

compreende é definido em relação a um conjunto de significados que pertencem a 

um mesmo domínio. Em suma, um termo não pode ser considerado isoladamente; 

ele está sempre ligado a um conjunto semântico que pode ser uma disciplina, uma 

ciência, um campo de atividades, uma técnica, sempre em um domínio de 

especialidade. 

 Para Barros (2004),  termo é uma unidade lexical com um conteúdo específico 

dentro de um domínio específico. Pode ser também chamado de unidade 
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terminológica. Nas línguas de especialidade, o termo pode ser analisado em seus 

diferentes aspectos, ou seja, do ponto de vista do significante e do significado, das 

relações de sentido que mantém com outros termos, de seu valor sociolinguístico e 

outros. 

 Krieger e Finatto (2004), definem termo como um elemento da linguagem em 

funcionamento, dada a sua presença em textos e em discursos especializados. 

Assim, uma unidade lexical pode assumir o valor de termo em razão dos 

fundamentos, princípios e propósitos de uma área.  

 Com essas definições, percebe-se que cada área possui sua linguagem 

específica. No caso deste trabalho, a Zootecnia é a ciência à qual este estudo é 

dedicado, que serve como modelo dos usos específicos de termos ligados à 

Suinocultura. Médicos Veterinários, Zootecnistas, Agrônomos, Técnicos Agrícolas 

utilizam esses termos específicos em sua área de atuação. Isso comprova que o 

termo é uma unidade linguística de uso especializado. 

 

3.3 O LÉXICO ESPECIALIZADO 

 

 A terminologia não é um fenômeno recente. Ela existe desde tempos remotos, 

quando os homens começaram a criar e a utilizar palavras para expressar e 

denominar conceitos e objetos dos diferentes campos do conhecimento 

especializado, como, por exemplo, a terminologia dos filósofos gregos, a linguagem  

dos negócios, do vocabulário especializado da arte militar entre outros (RONDEAU, 

1984). 

 A produção desses termos  ocorreu principalmente no campo das ciências, 

das técnicas e das distintas atividades de trabalho profissional. Apesar do emprego 

desses termos ser antigo, o estudo da terminologia começou a ser estabelecido 

apenas na metade do século XX. A terminologia é considerada um termo 

polissêmico por abordar tanto um conjunto de termos específicos de uma área, 

como a disciplina ou o campo de estudos teóricos dedicados aos termos de 

determinada área. Neste último caso, pode ser aplicada à produção de glossários, 
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dicionários técnico-científicos e bancos de dados terminológicos (KRIEGER; 

FINATTO, 2004). 

 De acordo com Cabré (1993), a terminologia, para os especialistas, é o 

reflexo formal da organização conceitual de uma especialidade, e um meio inevitável 

de expressão e comunicação profissional. Desta forma, o léxico temático está a 

serviço das comunicações especializadas, uma vez que os termos transmitem 

conteúdos próprios de cada área. Ainda segundo o autor, os termos realizam duas 

funções essenciais: a de representação e a de transmissão do conhecimento 

especializado. 

 Os termos especializados podem ser divulgados em glossários, dicionários 

técnico-científicos, bancos de dados terminológicos como forma de transmissão de 

informações e tecnologias. A necessidade de contar com obras de referência 

plurilíngues na busca quer de conceitos, quer de denominações terminológicas 

atinge uma extensa gama de profissionais envolvidos com as linguagens técnicas. 

Entre eles, destacam-se os tradutores, intérpretes, documentalistas, redatores 

técnicos, lexicógrafos e terminógrafos, estudantes universitários, bem como outros 

profissionais considerados como usuários indiretos da terminologia (KRIEGER; 

FINATTO, 2004). 

 Nesse mesmo contexto, segundo os autores supracitados, a comunicação 

especializada possui determinadas peculiaridades, como precisão, objetividade e 

uso sistemático de termos técnico-científicos. Essa área fundamenta-se na 

existência de uma língua particular com autonomia própria, com suas 

particularidades que veiculam informações profissionais de uma área específica, 

como por exemplo, os jargões. Esse tipo de comunicação especializada é conhecida 

internacionalmente como Language for Specific Purposes (LPS), traduzida como 

“Língua para Fins Específicos”. Existem também outras denominações como 

tecnoleto, língua de especialidade entre outras. 

 Segundo Barros (2004), embora cada universo de discurso especializado 

produza textos com particularidades sintáticas, pragmáticas, semióticas, além de 

terminológicas, essas especialidades não deixam de ser recursos linguísticos 

utilizados pela língua geral na qual são escritos os textos. 
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 Assim, a compreensão de que a comunicação especializada materializa-se no 

texto, valendo-se de mecanismos linguísticos, textuais e pragmáticos abrem-se 

novas perspectivas de investigação para o texto especializado. 

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1. ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

 

 A metodologia a ser utilizada no trabalho teve como base as etapas sugeridas 

por Rondeau (1984): escolha do domínio; delimitação do subdomínio; consulta a 

especialistas; coleta do corpus; estabelecimento da árvore de domínio; 

estabelecimento dos limites da pesquisa terminológica; coleta e classificação dos 

termos; verificação e classificação da noção/denominação; e trabalhos de 

apresentação de dados terminológicos. 

 Como dito anteriormente, a pesquisa terminológica pode ser pontual ou 

temática. Segundo a teoria de Cabré (1993), sobre as modalidades de trabalho 

terminológico, a pesquisa pontual oferece respostas a questões específicas. Já a 

pesquisa temática abrange todo o vocabulário de uma área ou subárea. Quanto ao 

número de línguas envolvidas, a pesquisa pode ser monolíngue, bilíngue ou 

plurilíngue. 

 Desta forma, este trabalho apresenta a pesquisa temática da área de 

zootecnia e a elaboração de um glossário bilíngue (francês-português) de termos da 

suinocultura. 

 

4.2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Conforme citado na justificativa inicial do trabalho, a elaboração do glossário bilíngue 

fundamentado nas bases da Terminologia propicia a pesquisa de vocabulários 
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específicos na área de zootecnia, particularmente termos da suinocultura. Com esse 

estudo procura-se mostrar que os dicionários terminológicos são indispensáveis 

para os profissionais, pesquisadores e estudantes de diferentes áreas, em particular 

da medicina veterinária e da zootecnia. Consequentemente, esse estudo visa à 

elaboração de uma ferramenta de pesquisa na área de língua de especialidade com 

o objetivo de oferecer aos profissionais e estudantes um material que poderá ajudá-

los em tradução e na redação científica, bem como na compreensão de textos 

relacionados à suinocultura em língua francesa. 

O levantamento bibliográfico foi realizado com base em material específico da 

área, tais como livros, revistas e periódicos. Foram selecionados materiais que 

contemplaram tanto informações nocionais do termo, assim como informações mais 

especializadas do termo, para garantir a relevância da pesquisa. 

Foram consultados também sites brasileiros e de língua francesa 

especializados no tema do trabalho. 

A seleção dos textos foi feita de forma seletiva, ou seja, foram selecionadas 

fontes no contexto da Suinocultura com respaldo científico. Dessa forma, pode-se 

elaborar todo o processo de seleção e tratamento dos termos em textos oriundos de 

produção acadêmica e de práticas de profissionais da área em questão. 

Abaixo são listados alguns sites de divulgação de textos especializados na 

área de zootecnia em português. 

1. Arquivo de Medicina Veterinária e Zootecnia do Brasil: 

http://www.vet.ufmg.br/editora/arquivo-brasileiro-de-medicina-veterinaria-e-

zootecnia 

2. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações: http://.bdtd.ibict.br/ 

3. Conselho Federal de Medicina Veterinária: http://www.cfmv.org.br/ 

4. Revista Científica de Medicina Veterinária: http://www.uff.br/rbcv/ 

5. Revista Porkworld: http://www.porkworld.com.br/ 

6. Revista Suinocultura Industrial: http://www.suinoculturaindustrial.com.br/ 
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Em seguida, seguem sites de divulgação de textos especializados na área de 

produção animal em francês. 

1. INRA Productions Animales: http://www6.inra.fr/productions-animales/ 

2. Journées de la Recherche Porcine: www.journees-recherche-porcine.com/ 

3. Larousse Agricole: http://www.larousse.fr/  

4. Le porc : http://www.leporc.com 

5. Révue de Medicine Vétérinaire : www.revmedvet.com 

6. Techni Porc: www.tech-porc.fr/ 

 

7. Legifrance: http://www.legifrance.gouv.fr 

 

8. Bulletin de l'Académie Vétérinaire de France : 

http://academieveterinaire.free.fr/bulletin.html 

 

9. Chambres d’Agriculture de Bretagne 

 

 Buscou-se ainda o contexto de alguns termos no Résumé de revistas 

especializadas de língua inglesa, como segue abaixo: 

 

1. Canadian Journal of Animal Science 

2. Livestock Production Science 

3. The Canadian Journal of Veterinary Research 

 

 

 

 



27 
 

4.3 BUSCA DE DADOS 

 

 A pesquisa terminológica caracteriza-se pelo levantamento de termos usados 

em uma determinada área ou subárea do conhecimento, além de uma metodologia 

adequada para produção final de glossários e dicionários especializados. 

 No presente trabalho buscou-se a coleta de termos relacionados à 

suinocultura. Nesse estudo foram envolvidas as línguas francesa e portuguesa. 

 Os termos selecionados foram coletados de livros, revistas específicas da 

área e sites. Em seguida, esses termos foram registrados em uma ficha 

terminológica. Foram selecionados ao todo 100 termos relacionados  à suinocultura. 

 

4.4 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 O material foi coletado em ficha terminológica contendo informações básicas 

dos termos de partida em língua francesa com o termo correspondente na língua de 

chegada (português), seguida de sua definição em português, finalizando com o 

contexto em francês seguido da fonte entre parênteses e de sua respectiva tradução 

em português (Figura 3). 

 

Figura 3 – Exemplo da ficha terminológica utilizada na coleta do corpus 

Termo Definição Contexto e Fonte 

Abattage (n.m)  
abate (s.m)  

Conjunto de 
operações que 

consistem em matar 
um animal. 

“L’<abattage> est une activité coûteuse et 
dont les répercussions sur les qualités des 
carcasses et des viandes de porc sont très 
importantes.” (INRA Productions Animales, 
v.16,  n.4, p.251, 2003) 

O abate é uma atividade dispendiosa e cujas 
repercussões sobre a qualidade das 
carcaças e carnes suínas são muito 
importantes. 
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 Os termos coletados pertencem à área de zootecnia e subárea de produção 

animal que compreendem os campos: bovinocultura, ovinocultura, caprinocultura, 

avicultura e suinocultura. Foi realizado um trabalho descritivo do vocabulário apenas 

do campo semântico da suinocultura em francês e português. 

 

4.5 ESTABELECIMENTO DO CAMPO SEMÂNTICO 

 

 A definição da área, subárea e campo semântico foi estabelecida pela autora 

deste trabalho de conclusão de curso, que possui formação em Medicina 

Veterinária, sendo a área de atuação profissional a Zootecnia. A autora possui como 

especialidade mestrado e doutorado em Suinocultura, sendo que 1 ano do 

doutorado foi realizado na cidade de Toulouse, na França, no Institut Nacional de la 

Recherche Agronomique (INRA).  A dificuldade inicial em compreender os termos 

técnicos específicos da suinocultura quando estava na França, impulsionou o 

interesse da autora em elaborar este glossário terminológico bilíngue que servirá de 

material de apoio para futuros estudantes e intercambistas que fazem parte de seus 

estudos em países de língua francesa, assim como auxiliar estudantes e 

pesquisadores franceses que vêm fazer parte de seus estudos no Brasil e também 

encontram dificuldades no vocabulário técnico da suinocultura brasileira. 

  Em relação ao estabelecimento do campo semântico, Cabré (1993) observa 

que é função do terminológo pesquisar minuciosamente a área a ser estudada para 

que se possa, em seguida, estabelecer os campos semânticos. Isso facilita o 

trabalho posterior com os termos. 

 

4.6  VISÃO GERAL DA ÁREA DE ZOOTECNIA: SUBÁREAS E CAMPOS SEMÂNTICOS 

 

 A área temática ZOOTECNIA foi dividida em subáreas: Ecologia e Etologia, 

Genética e Melhoramento Animal, Nutrição e Alimentação Animal, Pastagem e 

Forragicultura e Produção Animal. 
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 Tomando como base a subárea de Produção Animal, que é a de interesse 

desse estudo, temos os campos semânticos relacionados à criação dos animais 

domésticos que se dividem em: bovinocultura, ovinocultura, caprinocultura, 

avicultura e suinocultura. 

 A pesquisa para definição de área, subáreas e campos semânticos da 

zootecnia foi realizada com o objetivo de conhecer melhor a área temática de 

estudo. No entanto, o glossário terminológico limita-se ao estudo do campo 

semântico da suinocultura, apresentando um corpus de 100 termos. 

 A Figura 4 representa um organograma da área temática de zootecnia, com 

suas subáreas e campos semânticos. 

 

  Figura 4 – Caracterização temática da zootecnia 

        

Fonte: o autor 

  

Z
o
o

te
c
n

ia
 

Ecologia e Etologia 

Genética e Melhoramento 

Nutrição e Alimentação 

Pastagem e Forragicultura 

Produção Animal 

Bovinocultura 

Equinocultura 

Ovinocultura 

Caprinocultura  

Avicultura 

Suinocultura 



30 
 

4.7 MACROESTRUTURA DO GLOSSÁRIO 

 

 Como explicado anteriormente, para a elaboração do glossário bilíngue 

escolheu-se a subárea Produção Animal e o campo semântico da Suinocultura. 

 Os termos escolhidos, dentro da área de suinocultura, foram retirados 

preferencialmente de revistas especializadas na área.  

 O glossário apresenta a seguinte macroestrutura: 

 Apresentação do glossário 

 Informações sobre o verbete 

 Significado das abreviaturas 

 Termos do campo semântico da suinocultura, subárea da produção animal e 

área da zootecnia. 

 Campo semântico em ordem alfabética 

 Ordem numérica sequencial de 01 a 100 

 Termo com definição, contexto e fonte 

 Índice alfabético francês-português  e português-francês no final do glossário 

 Bibliografia do corpus de análise 

 

4.8 MICROESTRUTURA DO GLOSSÁRIO 

 

 Após a organização dos dados, optou-se pelo seguinte modelo de verbete:  

Abattage (n.m)  abate (s.m) 

 Conjunto de operações que consistem em matar um animal. 

“L’abattage est une activité coûteuse et dont les répercussions sur les qualités des 
carcasses et des viandes de porc sont très importantes.” (INRA Productions 
Animales, v.1,  n.4, p.251, 2003) 
O abate é uma atividade dispendiosa e cujas repercussões sobre a qualidade das 
carcaças e carnes suínas são muito importantes. 
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 A microestrutura do glossário bilíngue apresenta os seguintes elementos 

internos: 

 Termo de entrada:  

Os termos terão o francês como língua de partida. Os termos poderão ainda 

ser simples, compostos ou sintagmas nominais e sempre aparecerão no 

singular. 

 

 Termo correspondente: 

Os termos apresentarão como língua de chegada o português. 

 

 Referências gramaticais: 

As referências gramaticais apresentam indicações da classe gramatical e do 

gênero tanto do termo de entrada como do termo correspondente, em forma 

de sigla. 

 

 Definição 

As definições seguem as recomendações teóricas da terminologia, optando-

se por definições genéricas que podem ou não ser seguidas por uma 

informação particular do termo. 

 

 Contextos 

Os contextos são fragmentos de textos retirados de fontes bibliográficas 

especializadas na área. Primeiramente o contexto é apresentado em francês, 

seguido da fonte de onde foi retirado. Em seguida, apresenta-se a tradução 

em português do contexto originalmente em língua francesa. 

 

 Remissivas 

As remissivas apresentam relação com termos que pertencem a um mesmo 

campo semântico. São apresentadas na forma abreviada Cf. 
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5 DESCRIÇÃO DO CORPUS 

 

5.1 GLOSSÁRIO BILÍNGUE FRANCÊS-PORTUGUÊS DE TERMOS DA SUINOCULTURA 

 

5.1.1 Apresentação 

 

 Este glossário terminológico bilíngue francês-português é resultado de um 

estudo terminológico na área de zootecnia, subárea da produção animal e campo 

semântico da suinocultura. Para tanto, foram consultados revistas e sites 

especializados e contou-se também com a experiência da autora na área de 

suinocultura. 

 Pretende-se, com este trabalho, contribuir para o ensino da língua francesa 

com objetivos específicos na área da zootecnia, mais precisamente na suinocultura.  

 Os termos apresentam uma organização numérica sequencial de 01 a 100. 

 Ao final, encontra-se um índice alfabético em francês-português e francês-

português para facilitar a consulta do leitor. 

 

 ORGANIZAÇÃO DOS VERBETES 

- termo de entrada em francês 

- informações gramaticais do termo de entrada 

- equivalência na língua de chegada em português 

- informações gramaticais do termo de chegada  

- definição em português 

- contexto em francês e fonte 

- contexto em português 

- remissiva, quando houver 
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 ABREVIAÇÕES UTILIZADAS NOS VERBETES 

- Cf. – conferir 

- n.f – nom féminin 

- n.m – nom masculin 

- s.f – substantivo feminino 

- s.m – substantivo masculino 

-  - correspondência 

 -   - definição 

 - N / I – termo em francês no contexto destacado em negrito e itálico 

 - N – termo em português no contexto destacado em negrito 

 

 ABREVIAÇÕES DAS FONTES DOS CONTEXTOS 

 

AG – Annales de Géographie 

AGSA - Annales de Génétique et de Sélection Animale 

AZ – Analles Zootechniques 

BAVF - Bulletin de l'Academie Vétérinaire de France 

CAB – Chambres d’Agriculture de Bretagne 

CEAB –  Comité d’experts sur l’agriculture Biologique 

CJAS – Canadian Journal of Animal Science 

CJVR – The Canadian Journal of Veterinary Research 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations 

INRAPA – INRA Productions Animales 

JRP – Journées de la Recherche Porcine 

LA – Larousse Agricole 

LPS – Livestock Production Science 

REAE – Revue d’Études en Agriculture et Environnement 

RMV – Révue de Médicine Vétérinaire 

TP – Techni Porc 

UGPVB – Union des Groupements de Producteurs de Viande en Bretagne 
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1.1.2  O Glossário 

 

A 

1  Abattage (n.m)  abate (s.m) 

 Conjunto de operações que consistem em matar um animal. 

“L’abattage est une activité coûteuse et dont les répercussions sur les qualités des 
carcasses et des viandes de porc sont très importantes.” (INRAPA, v.16,  n.4, p.251, 
2003) 

O abate é uma atividade dispendiosa e cujas repercussões sobre a qualidade das 

carcaças e carnes suínas são muito importantes. 

Cf. abattoir 

 

2  Abattoir (n.m)  abatedouro (s.m) 

 Estabelecimento no qual abatem-se os animais destinados ao consumo. 

 

“Le transfert des porcs de l'élevage à l'abattoir est une opération difficile et pénible à 

la fois pour les opérateurs et les animaux.” (INRAPA, v.16,  n.4, p.256, 2003) 

 

A transferência dos suínos da granja para o abatedouro é uma operação difícil e 

maçante tanto para os operadores quanto para os animais. 

 

Cf. abattage 

 

 

3  Abreuvoir (n.m)  bebedouro (s.m) 

 

 Recipiente que fornece água de beber aos animais domésticos. 

“Pour l'approvisionnement en eau ad libitum, un abreuvoir était disponible pour 

chaque groupe.” (RMV, v.161, n.5, p. 264, 2010).  

Para o fornecimento de água ad libitum, um bebedouro ficava disponível para cada 

grupo. 

Cf. abreuvoir automatique 
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4  Abreuvoir automatique (n.m)  bebedouro automático (s.m) 

 Recipiente que fornece água de beber aos animais domésticos de forma 
automática. 

“Les porcs y sont logés en cases individuelles de 1,60 m², équipées chacune d’un 

abreuvoir automatique et d’un nourrisseur.” (JRP, v.39, p.90, 2007.)  

Os suínos são alojados em baias individuais de 1,60 m², equipadas cada uma com 

um bebedouro automático e com um comedouro. 

Cf. abreuvoir 

 

5  Âge à la puberté (n.f)  idade à puberdade (s.f) 

 Momento cronológico em que o animal torna-se apto a produzir gametas 

fecundantes ou fecundáveis para se reproduzir. 

“Les performances de reproduction (âge à la puberté, retour en oestrus après le 

sevrage et taux de mise bas) sont plus faibles dans la région située au nord du 

cercle polaire (...).” (INRAPA, v.18, n. 2, p.104, 2005) 

As performances de reprodução (idade à puberdade, retorno ao estro após o 

desmame e taxa de parto) são mais deficientes na região situada ao norte do círculo 

polar (...) 

Cf. âge de reproduction 

 

6  Âge de reproduction (n.f)  idade de reprodução (s.f) 

 Momento cronológico em que o animal está apto a produzir gametas 
fecundantes ou fecundáveis para se reproduzir. 

“Les lieux d’implantation des élevages, leur date de création, les caractéristiques des 

producteurs, l’effectif du troupeau et les femelles en âge de reproduction ont été 

recensés.” (MOPATE LOGTENE; KABORE-ZOUNGRANA, 2009) 

Os locais de implantação das criações, sua data de criação, as características dos 
produtores, o tamanho do rebanho e as fêmeas em idade de reprodução foram 
recenseados. 

Cf. âge à la puberté 
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7  Agrafe nasale (n.f)  grampo nasal (s.m) 

 Peça metálica colocada no focinho dos suínos com o objetivo de evitar a 
degradação do solo. 

“La pose d’anneau ou d’agrafe nasale permet de préserver la couverture en herbe.” 
(Bulletin des GTV, n.66, p.27, 2012.) 

A colocação do anel ou do grampo nasal permite preservar a cobertura vegetal. 

Cf. anneau nasal 

 

8  Anneau nasal (n.m)  anel nasal (s.m) 

 Peça metálica colocada no focinho dos suínos com o objetivo de evitar a 
degradação do solo. 

“Les truies ont également un anneau nasal pour éviter qu’elles ne détériorent les 
parcs trop rapidement.” (MONTEVILLE, 2013.) 

As porcas têm também um anel nasal para evitar que elas destruam as pastagens 

rápido demais.  

Cf. agrafe nasale 

 

B 

9  Bâtiment d’élevage (n.m)  galpão de criação (s.m) 

 Construção destinada à criação de animais. 

“Localisation: en périphérie de l’élevage, telle que les vents dominants ne soufflent 
pas de la quarantaine vers les bâtiments d’élevage.” (UGPVB, p.4, 2012) 

Localização: na periferia da criação, de tal forma que os ventos dominantes não 

soprem da quarentena para os galpões de criação. 

 

10  Bien-être animal (n.m)  bem-estar animal (s.m) 

 Harmonia física e moral entre um animal e seu ambiente. 

“L’élevage et la filière viande sont l’objet de questionnements importants pour 
répondre aux attentes sociétales (bien-être animal, protection de l’environnement, 
réduction de la faim dans le monde).” (INRAPA, v.26, n.4, p.363, 2013) 
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A criação e a cadeia de carne são objetos de questionamentos importantes para 

responder às demandas da sociedade (bem-estar animal, proteção do meio 

ambiente, redução da fome no mundo). 

 

11  Bouton d’oreille (n.m)  brinco de orelha (s.m) 

 Objeto fixado na orelha do suíno e que permite a identificação individual dos 

animais. 

“Le bouton d'oreille ou l'encoche vous permet d'identifier vos porcs.” (FAO, 2014.) 

O brinco de orelha ou o corte permitem a identificação de seus suínos. 

Cf. encoche à l'oreille  

 

C 

12  Caillebotis (n.m)  piso ripado (s.m) 

 Treliça em concreto armado que serve de piso removível localizado sob uma 

valeta ou fossa de dejetos. 

“Le logement des animaux à forte densité sur caillebotis intégral avec stockage du 
lisier dans des fosses situées sous les animaux correspond à la recherche d’un coût 
d’investissement minimal et d’une réduction de la quantité de travail liée à la gestion 
des effluents.” (INRAPA, v. 21, n.4, p.368, 2008). 

O alojamento dos animais em densidade elevada sobre piso ripado, com 

armazenamento do dejeto líquido em fossas situadas sob os animais, corresponde à 

busca por um custo de investimento mínimo e de uma redução da quantidade de 

trabalho ligado à gestão dos efluentes. 

 

13  Case de maternité (n.f)  baia de maternidade (s.f) 

 Compartimento de uma instalação subdividida para a porca e seus leitões. 

“La case de maternité mesure 2,60 sur 2,25 m. Dans un angle, le nid des porcelets 
(1 m2) est équipé d’une lampe infrarouge pour le chauffage, et d’un tapis en 
caoutchouc lorsque le sol est un caillebotis.” (JRP, v.36, p.372, 2004). 
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A baia de maternidade mede 2,60 por 2,25 m. Em um canto, o ninho dos leitões (1 
m2) é equipado com uma lâmpada infravermelha para o aquecimento, e com um 
tapete de borracha, quando o piso é ripado. 

Cf. case de mise-bas, loge de mise-bas, mise-bas 

 

14  Case de mise-bas (n.f)  baia de parição (s.f) 

 Baia destinada a uma porca em seu período de parição. 

“Une case de mise-bas modifiée permet à des porcelets nouveau-nés de basculer 
25 cm plus bas dans une boîte chauffée et garnie d'une litière profonde.”  (CJAS, 
v.61, p.1071, 1981) 

Uma baia de parição modificada permite aos leitões recém-nascidos acessar 25 cm 

mais abaixo em uma caixa aquecida e equipada com uma cama de palha profunda. 

Cf. case de maternité, loge de mise-bas, mise-bas 

 

15  Case individuelle (n.f)  baia individual (s.f) 

 Compartimento individual de uma instalação destinada aos cachaços e às 
porcas. 

“Les porcs étaient équitablement répartis dans 2 salles différentes d’un même 
bâtiment et logés en case individuelle (2,25 m2/porc, sol plein non paillé).” (JRP, 
v.38, p.74, 2006). 

Os suínos foram divididos igualmente em 2 salas diferentes de uma mesma 

instalação e alojados em baias individuais (2,25 m2/suíno, piso compacto, sem 

palha). 

 

16  Castrat (n.m)  castrado (s.m) 

 Suíno que passou por um proceso de castração. 

“Lorsque les animaux sont alimentés à volonté, la vitesse de croissance du castrat 
est égale, voire supérieure, à celle du verrat.” (INRAPA, v. 1, n.2, p.134, 1988). 

Quando os animais são alimentados à vontade, a velocidade de crescimento do 

castrado é igual ou até superior ao do cachaço. 

Cf. cochon, mâle castré 
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17  Caudectomie (n.f)  caudectomia (s.f) 

 Corte parcial da cauda do leitão. 

“La section partielle des dents des porcelets (réalisée pour éviter les blessures sur 
les porcelets et les mamelles des truies) et la caudectomie (réalisée pour prévenir la 
caudophagie), sont actuellement contestées.” (TP, v.25, n.1, p.5, 2002). 

O corte parcial dos dentes dos leitões (realizado para evitar ferimentos dos leitões 

nos tetos das porcas) e a caudectomia (realizada para prevenir a caudofagia), são 

atualmente contestados. 

 

18  Coche (n.f)  fêmea de descarte (s.f) 

 Fêmea suína reprodutora em fim de produção destinada ao abate. 

“La viande de coche est une matière première utilisée traditionnellement pour la 
fabrication des rillettes et des salaisons sèches (saucissons et saucisses)” 
(LEGIFRANCE, 2007) 

A carne da fêmea de descarte é uma matéria-prima utilisada tradicionalmente para 

a fabricação de patê e embutidos secos (salames e linguiças) 

 

19  Cochette (n.f)  marrã (s.f) 

 Animal jovem, fêmea do suíno, não madura sexualmente e destinada à 

reprodução, mas que ainda não teve uma primeira parição. Após o primeiro 

parto, a marrã torna-se uma matriz. 

 “Un moyen de faciliter la tâche des éleveurs serait de familiariser les animaux au 

stade cochette à des dispositifs alimentaires proches de ce type de distributeur.”  

(INRAPA, v.4, n.5, p.383,1991) 

Uma maneira de facilitar o trabalho dos produtores é familiarizar os animais na fase 

de marrã aos dispositivos alimentares próximos a esse tipo de distribuidor. 

  

20  Cochon (n.m)  suíno (s.m) 

 Macho da espécie suína, castrado. 

“On a ainsi noté que le verrat ingère moins d’aliments, affiche un meilleur indice de 

consommation, mais donne un rendement inférieur à l’habillage et moins de gras 

interne que le cochon.” (CJAS, v.63, p.71, 1983). 
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Nota-se também que o cachaço ingere menos alimentos, atinge um melhor índice de 

consumo, mas apresenta um menor rendimento de carcaça e menos gordura interna 

que o suíno. 

Cf. castrat, mâle castré, porc, porcin 

 

21  Cochon de lait (n.m)  leitão (s.m) 

 Porco em fase de amamentação, que se alimenta do leite da porca. 

“La dénomination cochon de lait est réservée à un produit précis à caractère 

convivial et festif qui n’a rien à voir avec une production de porc à plus ou moins 

grande échelle.” (RAINELLI, n.42, p.57, 2001). 

A denominação leitão é reservada a um produto exclusivo de caráter convivial e 

festivo que não está relacionado a uma produção suína em maior ou menor escala.  

Cf. nouveau-né, porcelet 

 

22  Cochonglier (n.m)  javaporco (s.m) 

 Híbrido do porco com o javali, criado em liberdade. 

“Les croisements entre espèces locales et ou entre sauvages et domestiques (le 
cochonglier par exemple) fait craindre la « dilution » du patrimoine génétique 
européen dans un « mixte » contraire au souci de préservation de la biodiversité.” 
(AG, v. 5, n.663, p.26, 2008) 

Os cruzamentos entre espécies locais ou entre selvagens e domésticos (o 
javaporco, por exemplo) leva à preocupação da “diluição” do patrimônio genético 
europeu num “misto” contrário ao interesse de preservação da biodiversidade. 

Cf. cochon, porcin, sanglier 

 

23  Comportement sexuel (n.m)  comportamento sexual (s.m) 

 Comportamento que permite a reprodução. 

Les relations entre le comportement sexuel du jeune verrat et la production et le 
stockage d’androsténone mériteraient d’être précisées. (AZ, n.29, v.1, p.29, 1980) 

As relações entre o comportamento sexual do cachaço jovem e a produção e o 
armazenamento de androsterona mereceriam ser definidas. 
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Cf. instinct sexuel 

 

24  Coupe-queue (n.m)  cortador de cauda (s.m) 

 Instrumento utilizado para amputação parcial da cauda do leitão. 

La caudectomie est généralement réalisée avec un coupe-queue thermique qui 
cautérise la plaie. (INRAPA, v. 20, n.1, p.75, 2007). 

A caudectomia é geralmente realizada com um cortador de cauda térmico que 

cauteriza a ferida. 

Cf. Coupe-queue électrique 

 

25  Coupe-queue électrique (n.m)  cortador de cauda elétrico (s.m) 

 Instrumento elétrico utilizado para amputação parcial da cauda do leitão. 

“Coupe-queue électrique – les producteurs recommandent d’utiliser un coupe-
queue électrique(…) qui coupe la queue et cautérise simultanément.” (CEAB, p.3, 
2010) 

Cortador de cauda elétrico – os produtores recomendam utilizar um cortador de 
cauda elétrico que corta e cauteriza a cauda simultaneamente. 

Cf. Coupe-queue 

 

D 
26  Dent de lait (n.f)  dente de leite (s.m) 

 Dentes temporários. Um dente é composto por uma raiz, corpo e coroa, sendo 

constituído de partes duras e partes moles. 

“Les 8 dents de lait qui sont épointées sont innervées et restent en place jusqu’à 2-4 
mois d’âge avant d’être remplacées par les dents définitives.” (INRAPA, v. 20, n.1, 
p.75, 2007). 

Os 8 dentes de leite que nascem são inervados e permanecem até os 2-4 meses 

de idade, antes de serem substituídos por dentes definitivos. 
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27  Dystocie (n.f)  distocia (s.f) 

 Parto difícil ou anormal devido geralmente a uma desproporção entre o tamanho 

do feto e do canal pélvico da mãe. 

“Soixante truies d’élevage hybrides Yorkshire-Landrace, 30 présentant une mise bas 
avec eutocie et 30 qui ont eu une parturition avec dystocie.” (CVJ, v.50, p.1273, 
2009). 

“De sessenta porcas híbridas Yorkshire-Landrace, 30 apresentaram parto eutócico e 

30 apresentaram parto com distocia.” 

 

E 

28  Élevage (n.m)  criação (s.f) 

 Produção e manejo de animais 

“Au sein d'un élevage porcin, les truies reproductrices, d'une part, et les porcelets 
produits, d'autre part, sont le souvent issus d'un même croisement génétique.” 
(INRAPA, v. 25, n.1, p.5, 2012). 

Dentro de uma criação suína, tanto as porcas reprodutoras quanto os leitões, são 

frequentemente resultantes de um mesmo cruzamento genético. 

Cf. élevage en plein air, unité d’élevage 

 

29  Élevage en plein air (n.m)  criação ao ar livre (s.f) 

 Sistema de criação onde os suínos são criados no meio externo, ao ar livre. 

 “L’élevage en plein air: dans ces élevages, les animaux sont élevés à l’extérieur.” 

(LE PORC, 2014) 

Criação ao ar livre: nessas criações, os animais são criados em ambiente externo. 

Cf. Élevage 
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30  Éleveur de porc (n.m)  Produtor de suíno (s.m) 

 Pessoa que cria suínos. 

“Une partie des naisseurs-engraisseurs considère que les “façonniers” ne sont pas 
des éleveurs de porcs.” (REAE, n.92, v.1, p. 88, 2012) 

Uma parte dos “produtores de leitões-terminadores” não consideram os “prestadores 

de serviço” como produtores de suínos. 

Cf. engraisseur, finisseur, naisseur, naisseur-engrasseur 

 

31  Encoche à l'oreille (n.m)  corte na orelha (s.m) 

 Método de identificação individual baseado no corte das bordas das orelhas dos 
suínos. 

“L'encoche à l'oreille : avec une pince emporte-pièce propre, on peut pratiquer une 
encoche en V au bord de l'oreille.” (FAO, 2014.) 

O corte na orelha: com um alicate limpo, pode-se praticar um corte em V na borda 

da orelha. 

Cf.  bouton d’oreille 

 

32  Engraisseur (n.m)  terminador (s.m) 

 Especialização de um criador de suínos que recebe os leitões desmamados e os 

engorda/termina, até que eles atinjam o peso de abate. 

“La conduite d’un élevage est fonction de l’effectif du troupeau ainsi que de la 
spécialisation de l’éleveur (naisseur ou engraisseur).” (LA, p.235, 2002) 

A gestão de uma criação está em função do efetivo do rebanho, assim como da 

especialização do produtor (produtor de leitões ou terminador) 

Cf. éleveur de porc 
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F 

33  Finisseur (n.m)  terminador (s.m) 

 Especialização de um produtor de suínos que engorda/termina os animais até 

que eles atinjam o peso de abate. 

 “Le secteur est divisé en deux principaux maillons: les naisseurs et les finisseurs.” 
(ROYER; VÉZINA, p.24, 2012) 

O setor é dividido em dois elementos principais: os produtores de leitões e os 

terminadores. 

Cf. éleveur de porc 

 

G 

34  Gestation (n.f)  gestação (s.f) 

 Estado de uma fêmea que gesta um ou mais produtos da fecundação. 

“Les modes d’élevage en gestation influencent largement le comportement des 
truies.” (JRP, 2, p.7, 2010) 

As formas de criação em gestação influenciam consideravelmente o comportamento 

das porcas. 

 

35  Glande mammaire (n.f)  glândula mamária (s.f) 

 Glândula cutânea destinada à produção de leite nas fêmeas mamíferas. O 

número varia de 8 a 18 na porca. 

“La glande mammaire est un organe complexe qui produit et fournit les nutriments 

au nouveau-né.” (BAVF, v.164, n.3, p.204, 2011)  

A glândula mamária é um órgão complexo que produz e fornece os nutrientes ao 

recém-nascido. 

Cf. mammite 
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36  Grognement (n.m)  grunhido (s.m) 

 Grunhido de um suídeo, de um porco, de um javali. 

 
“Des cochons ils avaient le groin, les grognements...” (L’Homme, v.179, p.2, 2006) 

Dos suínos eles tinham o focinho, os grunhidos… 

 

I 

37  Inséminateur (n.m)  inseminador (s.m) 

 Pessoa encarregada da inseminação artificial de fêmeas domésticas após uma 

formação especializada. 

 

“Le moment de l’insémination, l’inséminateur et le verrat, peuvent influencer les 

résultats de fertilité.”  (INRAPA, v. 1, n.4, p.271, 1988). 

No momento da inseminação, o inseminador e o cachaço podem influenciar nos 

resultados de fertilidade. 

 

38  Instinct sexuel (n.m)  instinto sexual (s.m) 

 Reativo ao sexo, que caracteriza o comportamento sexual dos animais. 

“On n'a constaté d'effects contraires significatifs du point de vue biologique de 
l'intensité de l'odeur sexuelle ni sur l'instinct sexuel des verrats.” (LPS, v.1, n.1, 
p.53, 1973) 

Não foram constatados efeitos contrários significativos do ponto de vista biológico da 

intensidade do odor sexual nem sobre o instinto sexual dos cachaços. 

Cf. comportement sexuel 

 

J 

39  Jeun (n.m)  jejum (s.m) 

 Privação da alimentação por 12 a 18 horas antes do abate. 
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“La réglementation sur l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine 
impose une mise à jeun de ces animaux.” (JRP, v.32, p.352, 2000.) 

A regulamentação sobre o abate de animais destinados ao consumo humano impõe 

o jejum desses animais. 

 

L 

40  Laie (n.f)   javalina (s.f) 

 Fêmea do javali. 

“...on admet que la durée de gestation chez la laie est de l’ordre de 115-120 jours.” 
(INRAPA, v. 4, n.2, p.185, 1991). 

Admite-se que a duração da gestação da javalina é da ordem de 115-120 dias. 

Cf. sanglier 

 

41  Lisier (n.f)  dejeto (s.m) 

 Líquido constituído pela mistura das urinas e dos excrementos dos animais. 

“Le volume de  lisier  produit par truie gestante représente 21,2 l/truie/j.” (JRP, v.33, 
p.60, 2001.)  

O volume de dejeto produzido por uma porca gestante representa 21,2 l/porca/dia. 

 

42  Loge collective (n.f)  baia coletiva (s.f) 

 Compartimento de um alojamento que abriga um grupo de suínos. 

 

“Une fois ce poids atteint, ils sont élevés en loge collective de 12 individus avec 
automate d’alimentation.” (JRP, v.44, p.14, 2012.) 

Uma vez atingido esse peso, eles são criados em baia coletiva de 12 indivíduos 

com alimentação automatizada. 

 

43  Loge de mise-bas (n.f)  baia de parição (s.f) 

 Baia reservada a uma fêmea por volta de sua época de parição. Esse tipo de 

baia é especialmente importante para a porca. 
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“Pendant toute la durée de l’expérience, les truies sont attachées dans des loges de 
mises bas.” (JRP, v.27, p.38, 1995.) 

Durante toda a duração do experimento, as porcas foram alojadas em baias de 

parição. 

Cf. case de maternité, case de mise-bas, mise-bas 

 

M 

44  Mâle castré (n.m)  macho castrado (s.m) 

 O macho que passa pelo processo de castração, esterilização. 

“Concernant le saucisson sec, le mâle castré serait sensiblement plus apprécié sur 
l’odeur.” (JRP, p.228, 2010.) 

Em relação ao salame seco, o proveniente de macho castrado será sensivelmente 

mais apreciado em relação ao odor. 

Cf. castrat, cochon 

 

45  Mammite (n.f)  mastite (s.f) 

 Inflamação da glândula mamária 

 

“Chez les truies atteintes, les isolements bactériens à partir de la glande 
mammaire semblent se distinguer de ceux de l’útérus et une distinction entre le 
problème mammite-agalactie de celui des métrites a été suggéré.”  (JRP, n.22, 
p.326, 1990) 
 
Nas porcas acometidas, os isolamentos bacterianos à partir da glândula mamária 
parecem se distinguir daqueles do útero e uma distinção entre o problema 
mamite-agalaxia do das metrites foi sugerida. 
 
Cf. glande mammaire 

 

46  Mangeoire (n.f)  comedouro (s.m) 

 Recipiente onde os animais se alimentam. 

“Un repas est constitué par la quantité d’aliment servie lors d’une visite à la 
mangeoire.” (JRP, 44, p.173, 2012) 
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Uma refeição é constituída pela quantidade de alimento servido durante uma visita 

ao comedouro. 

Cf. nourriseur, nourrisseur automatique 

 

47  Mannequin de monte (n.m)  manequim de monta (s.m) 

 Objeto que tem vagamente a forma de uma fêmea sobre o qual os cachaços 

fazem a monta em centros de inseminação artificial, após treino de 

aprendizagem. 

 
“Le lendemain de l’arrivée des verrats, avant la première présentation du mannequin 

de monte, les animaux sont soumis à un test visant à évaluer la relation homme‐
animal.” (JRP, p.49, 2010) 

No dia seguinte ao da chegada dos cachaços, antes da primeira apresentação do 

manequim de monta, os animais são submetidos a um teste visando avaliar a 

relação homem-animal. 

 

48  Maturité sexuelle (n.f)  maturidade sexual (s.f) 

 Momento em que o animal exprime seu potencial de reprodução. 

“En raison des relations génétiques entre androsténone et maturité sexuelle, la 
sélection ne peut pas être conduite de manière identique en lignée mâle et en 
lignée femelle.” (JRP, v.45, p.208, 2013) 
 
Em razão das relações genéticas entre androsterona e maturidade sexual, a 
seleção não pode ser conduzida de maneira idêntica na linha macho e na linha 
fêmea. 
 
 
 
 
49  Métrite (n.f) metrite (s.f) 
 
 Infecção uterina 

 
“D’autres spécialistes, les plus nombreux, rassemblent les troubles de la mise bas 
sous le sigle MMA : Mammite, Métrite, Agalactie.” (JRP, v.24, p.90, 1992) 
 
Outros especialistas, em sua maioria, associam os problemas do parto sob a 
sigla MMA: Mamite, Metrite, Agalaxia. 
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50  Mise-bas (n.f)  parto (s.m) 

 Conjunto de fenômenos fisiológicos que resultam no nascimento de um ou mais 

recém-nascidos no final da gestação. 

“L’induction de la mise-bas n’influence pas le volume de colostrum.” (JRP, p.15, 
2010) 

A indução do parto não influencia o volume de colostro. 

Cf. case de mise-bas, case de maternité, loge de mise-bas 

 

51  Mort-né (n.m)  natimorto (s.m) 

 Feto que morreu dentro do útero ou durante o parto. 

“Les élevages en groupe ont plus de nés vifs, moins de petites portées et des taux 

de mort‐nés plus faibles que les témoins.” (JRP, v.43, p.174, 2011)  

As criações em grupo têm mais nascidos vivos, menos leitegadas pequenas e 
taxas menores de natimortos em relação ao grupo controle. 

 

52  Mortalité embryonnaire (n.f)  mortalidade embrionária (s.f) 

 Mortalidade de um ou mais embriões. 

“Pour les faibles taux d’ovulation, certaines femelles présentent une mortalité 

embryonnaire importante.” (INRAPA, v. 2, n.3, p.163, 1989). 

Para as baixas taxas de ovulação, certas fêmeas apresentam uma mortalidade 

embrionária significativa. 

 

53  Multipare (n.f)  multípara (s.f) 

 Que tem muitos filhotes ao mesmo tempo. 

“Pour chacun des deux systèmes, les porcs issus des truies multipares et ceux de 
paucipares sont différenciés...” (JRP, p.255, 2010) 

Para cada um dos dois sistemas, os suínos procedentes das porcas multíparas e 

das que tiveram 1 ou 2 partos são diferentes. 
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N 

54  Naisseur (n.m)  produtor de leitões (s.m) 

 Especialização de um criador de suínos que cria leitões até o desmame dos 

mesmos. 

“La conduite d'un élevage est fonction de l'effectif du troupeau ainsi que de la 

spécialisation de l'éleveur (naisseur ou engraisseur).” (LA, p.388, 2002) 

A gestão de uma criação está em função do efetivo do rebanho, assim como da 

especialização do produtor (produtor de leitões ou terminador) 

Cf. éleveur de porc, naisseur - engraisseur 

 

55  Naisseur-Engraisseur (n.m)  produtor de leitões-terminador (s.m) 

 Especialização de um produtor de ciclo completo que engloba a unidade 

produtora de leitões e a unidade de engorda-terminação.  

“Naisseur - Engraisseur: il assure toutes les étapes de l’élevage, de la naissance 

des porcelets à l’engraissement des porcs charcutiers. Il s’agit du système de 

production le plus répandu en France.” (LA-VAINDE,  2014) 

Produtor de leitões - terminador: encarregado de todas as etapas, do nascimento 

dos leitões à engorda dos suínos pesados. Trata-se do sistema de produção mais 

difundido na França. 

Cf. éleveur de porc, engraisseur, naisseur 

 

56  Nourriseur (n.m)  comedouro (s.m) 

 Utensílio de criação utilizado para alimentar os animais. 

 
“Les porcs ont parfaitement localisé le nourrisseur et les points d’eau.” (JRP, v.35, 
p.184, 2003) 
 
Os suínos localizaram sem dificuldades o comedouro e as fontes de água. 
 
Cf. mangeoire, nourrisseur automatique 
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57  Nourriseur automatique (n.m)  comedouro automático (s.m) 

 Máquina automática que assegura a distribuição de alimentos aos animais. 

“Les animaux ont été élevés en groupe et nourris individuellement avec un 

nourrisseur automatique de précision.” (JRP, v.44, p.173, 2012) 

Os animais foram criados em grupo e alimentados individualmente com um 

comedouro automático de precisão. 

Cf. mangeoire, nourriseur 

 

58  Nouveau-né (n.m)  recém-nascido (s.m) 

 O filhote é chamado de recém-nascido apenas após seu nascimento. É 

chamado de leitão entre os suínos. 

“Ce sont plutôt les IgG1 filtrées depuis le sang maternel vers le lait qui assurent 

l’immunité colostrale et lactée du nouveau-né.” (BAVF, v.164, n.3, p.209, 2011)  

São de preferência as IgG1 filtradas do sangue materno em direção ao leite que 

asseguram a imunidade colostral e láctea do recém-nascido. 

Cf. cochon de lait, porcelet 

 

O 

59  Odeur sexuelle de verrat (n.m)  odor sexual do cachaço (s.m) 

 Odor decorrente principalmente de um acúmulo nos tecidos adiposos de 

androsterona e de escatol.  O odor de cachaço é um odor forte, geralmente 

julgado desagradável, exalado durante o cozimento da carne de certos suínos 

machos púberes. 

 

“La justification majeure de cette pratique est de limiter tout risque de mettre sur le 
marché un pourcentage de viandes fraîches ou produits transformés présentant des 
défauts d’odeur sexuelle de verrat.”  (JRP, p.227, 2010) 

A justificativa maior dessa prática é de limitar todo o risco de colocar no mercado 

uma porcentagem de carnes frescas ou produtos processados apresentando falhas 

como o odor sexual do cachaço. 
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P 

60  Période de lactation (n.f)  período de lactação (s.m) 

 Período de produção (secreção láctea) e excreção de leite. A duração é de 21 

dias na porca criada em sistemas intensivos de criação. 

“…chaque porcelet a été pesé à la naissance puis toutes les semaines pendant la 

période de lactation.” (JRP, v.44, p.185, 2012) 

“…cada leitão foi pesado ao nascer e depois semanalmente durante o período de 

lactação.” 

 

61  Phéromone (n.f)  feromônio (s.m) 

 Substâncias químicas, compostos orgânicos simples (álcoois, cetonas, aldeídos, 

aminas...) que agem sobre outros indivíduos da mesma espécie para modificar 

seu comportamento social ou sexual pelo odor. 

“On peut supposer que la sécrétion de phéromones par le verrat est activée en 

présence des femelles.” (JRP, v.21, p.118, 1989) 

Pode-se supor que a secreção de feromônios pelo cachaço é ativada na presença 
das fêmeas. 
 
 

62  Pince coupante (n.f)  pinça cortante (s.f) 

 Instrumento que serve para seccionar os dentes do leitão. 

“…épointage des 4 canines et des 4 incisives avec une pince coupante.” (JRP, 

v.34, p.205, 2002) 

“…desgaste dos 4 caninos e dos 4 incisivos com uma pinça cortante.” 

 

63  Placenta (n.m)  placenta (s.f) 

 Anexo embrionário através do qual ocorrem trocas entre mãe e filhote. 

 

“On ne sait pas dans quelle mesure les acides gras traversent le placenta chez le 
porc.” (JRP, v.31, p.192, 1999) 
 
Não se sabe a maneira pela qual os ácidos graxos atravessam a placenta, no suíno. 
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64  Poids à la naissance (n.m)  peso ao nascer (s.m) 

 Peso do animal logo após seu nascimento. 

“Une des principales causes du faible poids à la naissance est la sous-nutrition 

foetale.” (JRP, v.36, p.444, 2004) 

Uma das principais causas de baixo peso ao nascer é a sub-nutrição fetal. 

Cf. poids au sevrage, poids de carcasse, poids de la portée 

 

65  Poids au sevrage (n.m)  peso ao desmame (s.m) 

 Peso do animal do momento do desmame. 

 
“Mais les écarts de poids au sevrage ne s’expliquent que partiellement par le poids 

de naissance.” (INRAPA, v. 25, n.1, p.8, 2012). 

“Mas a diferença de peso ao desmame se explica apenas parcialmente pelo peso 

ao nascer.” 

Cf. poids à la naissance, poids de carcasse, poids de la portée 

 

66  Poids de carcasse (n.m)  peso de carcaça (s.m) 

 Peso real da carcaça obtido logo após o abate e a evisceração. 

“Les poids de carcasse chaude ont été enregistrés, ainsi que le poids du tube 

digestif vide et de son contenu pour les porcs abattus.” (JRP, v.43, p.40, 2011) 

Os pesos de carcaça quente foram registrados, assim como o peso do tubo 

digestivo e de seu conteúdo, para os suínos abatidos. 

Cf. poids à la naissance, poids au sévrage, poids de la portée 

 

67  Poids de la portée (n.m)  peso da leitegada (s.m) 

 Peso total dos leitões nascidos de uma mesma porca. 

“…la croissance de la portée (poids de la portée à la naissance, à 21 jours et au 

sevrage, et gain de poids de la portée entre la naissance et  21 jours)…” (JRP, 

p.168, 2010) 
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…o crescimento da leitegada (peso da leitegada ao nascimento, aos 21 dias e ao 

desmame e o ganho de peso da leitegada entre o nascimento e 21 dias). 

Cf. poids à la naissance, poids au sévrage, poids de carcasse 

 

68  Porc (n.m)  suíno (s.m) 

 Suíno destinado à produção de carne. O termo designa também a carne 

fornecida por esse animal. 

“Ainsi, parmi les facteurs d’élevage, l’alimentation joue un rôle central dans la 
construction de la qualité des viandes et produits du porc, et plus particulièrement 
sur les dimensions sensorielles et nutritionnelles des produits.”  (INRAPA, v.22 n.1, 
p.33, 2009) 

Assim, entre os fatores de criação, a alimentação exerce um papel central na 

construção da qualidade de carnes e produtos do suíno, e mais particularmente 

sobre as dimensões sensoriais e nutricionais dos produtos. 

Cf. cochon, porcs à l'engrais, porc baconer, porc charcutier, porc en croissance, porc 

en finition, porc lourd, porc reproducteur, porcin 

 

69  Porc à l’engrais (n.m)  suíno em engorda (s.m) 

 Suíno em fase de engorda. 

“Un élevage naisseur-engraisseur rassemble à un moment donné des cohortes 
d’animaux à des stades physiologiques différents pour les truies et à des stades de 
croissance différents pour les porcelets et les porcs à l'engrais.”  (INRAPA, v.25. 
n.1, p.5, 2012) 

Uma criação “produtor de leitões-terminador” reúne a um dado momento grupos de 
animais em estados fisiológicos diferentes para as porcas, e a estágios de 
crescimento diferentes para os leitões e os suínos em engorda.  

Cf. porc 

 

70  Porc baconer (n.m)  suíno produtor de bacon (s.m). 

 Suíno de 80 a 110 kg cuja massa, desossada, salgada, seca e defumada é 
destinada à preparação de bacon. 
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“Le porc baconer est destinée à la préparation du bacon (on recherche chez ce type 
d'animal un maximum de morceaux alternant des couches de gras et de 
maigre).”  (LA, p.450, 2002) 

O suíno produtor de bacon é destinado à preparação do bacon (procura-se nesse 
tipo de animal um máximo de pedaços alternando camadas de gordura e de carne 
magra. 

Cf. porc 

 

71  Porc charcutier n.m  suíno para produção de embutidos (s.m) 

 Suíno de 90 a 110 kg que fornece o máximo de carne para produção de 

produtos embutidos. 

“Un taux excessif de lipides alimentaires durant la gestation peut donc à terme 
induire une adiposité plus élevée chez le porc charcutier.” (INRAPA, v.14, n.5, 
p.355, 2011). 
 
Uma taxa excessiva de lipídios alimentares durante a gestação pode induzir a uma 
adiposidade mais elevada no suíno para produção de embutidos. 
 

Cf. porc 

 

72  Porc en croissance (n.m)  suíno em crescimento (s.m) 

 Suíno em fase de crescimento. 

“L’amélioration de l’efficacité alimentaire du porc en croissance est un objectif 

majeur pour la production, afin de réduire les coûts alimentaires au niveau de 

l’élevage et l’impact des activités d’élevage sur l’environnement.” (JRP, p.168, 2010) 

O melhoramento da eficácia alimentar do suíno em crescimento é um objetivo 
maior para a produção, afim de reduzir os custos alimentares em nível de criação e 
o impacto das atividades de criação sobre o meio ambiente. 
 

Cf. porc 

 

73  Porc en finition (n.m)  suíno em terminação (s.m) 

 Suíno no fim da engorda e antes do abate. 
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“L’objectif de la présente étude était de déterminer l’association entre l’allocation 
d’espace et les pertes en transit de porcs en finition dirigés à des abattoirs.” (CJVR, 
v.74, p.178, 2010) 

O objetivo do presente estudo foi determinar a associação entre a alocação de 

espaço e as perdas em trânsito de suínos em terminação direstinados aos 

abatedouros. 

Cf. porc 

 

74  Porc lourd (n.m)  suíno pesado (s.m) 

 Suíno abatido com um peso entre 130 a 160 kg, com o objetivo de produção de 

presunto cru. 

“Des études réalisées chez le porc en croissance (110 kg) et le porc lourd (160 kg) 
ont montré que l’on peut augmenter fortement la teneur en acide linolénique (C18:3 
n-3) dans la viande des porcs recevant des graines de lin extrudées riches en cet 
acide gras.” (INRAPA, v.22, n.1, p.36, 2009) 

Estudos realizados em suíno em crescimento (110 kg) e em suíno pesado (160 kg) 

mostraram que se pode aumentar fortemente o teor de ácido linoleico (C18:3 n-3) na 

carne de suínos que receberam grãos de linho extrusados ricos nesse ácido graxo. 

Cf. porc 

 

75  Porc reproducteur (n.m)  suíno reprodutor (s.m) 

 Suíno macho capaz de assegurar a cobrição. 

“Il est à noter néanmoins une différence de prévalence importante entre pays, entre 

filières de production au sein d’un pays (porc charcutier/porc reproducteur) et entre 

contextes d’étude.” (BAV, v. 163, n.3, p.277, 2010) 

Nota-se, todavia, uma diferença de prevalência significativa entre países, entre 

áreas de produção de um país (suíno para produção de embutidos/suíno 

reprodutor) e entre contextos de estudo.  

Cf. porc, verrat 
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76  Porcin (n.m)  suídeo (s.m) 

 Animal da família dos mamíferos artiodátilos não ruminantes, com caninos 

desenvolvidos em forma de presas, corpo robusto e cascos. 

 

“Déjà au milieu des années 60, la Bretagne détient le quart du cheptel porcin 

français, après une période de croissance amorcée dans les années 50.” (JRP, v.30, 

p.135, 1998) 

Já na metade dos anos 60, a Bretanha detém um quarto do plantel suídeo francês, 

após um período de crescimento inicial nos anos 50. 

Cf. cochon, cochonglier, porc 

 

77  Porcelet (n.m)   leitão (s.m) 

 Filhote da porca, macho ou fêmea, recém-nascido ou com poucas semanas de 

idade.  

 “Le porcelet naît dépourvu de protection immunitaire avec des réserves 

énergétiques faibles et sans tissu adipeux brun ni pelage pour maintenir sa 

température corporelle.”(INRAPA, v. 19, n.1, p.29, 2006) 

O leitão nasce desprovido de proteção imunitária com reservas energéticas baixas, 

sem tecido adiposo marrom, nem pelagem para manter a temperatura corporal. 

Cf. cochon de lait, nouveau-né, porcelets écrasés, porcelets momifiés 

 

78  Porcelets écrasés (n.m)   leitões esmagados (s.m) 

 Leitões que são esmagados pela porca. 

“La plupart des porcelets écrasés le sont à cause d'un changement de position de 

la truie.” (JRP, v.38, p.446, 2006) 

A maior parte dos leitões esmagados o são por causa de uma mudança de posição 

da porca. 

Cf. Porcelet 
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79  Porcelets momifiés (n.m)  leitões mumificados (s.m) 

 Fetos de leitões que morrem e que não são totalmente reabsorvidos nem sofrem 

contaminação bacteriana, tornando-se mumificados. 

 
“Une proportion plus importante de porcelets momifiés a été obtenue à partir des 

truies infectées mais non vaccinées.” (JRP, v.38, p.339, 2006) 

Uma proporção significativa de leitões mumificados foi obtida a partir de porcas 

infectadas, mas não vacinadas. 

Cf. porcelet 

 

80  Porcherie (n.f)  pocilga (s.f) 

 Construçãos ou conjunto de construções destinados à criação de suínos. 

“La réglementation en vigueur pour toute implantation de porcherie est de plus en 

plus sévère et tout projet doit faire l'objet d'une étude d'impact précise.” (LA, p. 450, 

2002) 

A regulamentação em vigor para a completa implantação da pocilga é cada vez 

mais rigorosa e todo projeto deve ser objeto de um estudo de impacto preciso. 

 

81  Prolificité (n.f)  prolificidade (s.f) 

 Capacidade de uma fêmea em dar à luz a um ou vários nascidos vivos no curso 

de um parto. 

“L’évaluation génétique des reproducteurs sur la prolificité est jusqu’à présent 

basée sur deux índices.” (JRP, v.26, p.322, 1994) 

A avaliação genética dos reprodutores sobre a prolificidade é, até o momento, 

baseada em dois fatores. 

 

82  Pubère (n.f)  púbere (s.f) 

 Que atinge a puberdade. 

 
“Le fait que la castration ait un effet dès 3 mois peut s’expliquer par la faible 

sécrétion de testostérone mais également d’oestrogènes produits par les testicules 

des porcs pré‐pubères.” (JRP, v.44, p. 84, 2012) 



59 
 

O fato de que a castração tenha efeito a partir de 3 meses pode se explicar pela 

baixa secreção de testosterona, mas igualmente de estrógenos produzidos pelos 

testículos de suínos pré-púberes. 

 

Q 

83  Quarantaine (n.f)   quarentena (s.f) 

 Medidas sanitárias de vigilância e isolamento impostos a pessoas ou animais 

que entram numa criação sem certificado sanitário. O isolamento permite 

verificar a saúde dos animais, que podem se adaptar à microbiota local. 

“Le questionnaire, d’un peu plus de 400 items, portait sur la biosécurité, la 

quarantaine, la conduite alimentaire, la conduite d’élevage, les types de salles pour 

chaque stade physiologique, la conduite sanitaire, le nettoyage et la désinfection des 

locaux.” (JRP, v.43, p.266, 2011) 

O questionário, com pouco mais de 400 itens, tratava da biosseguridade, da 

quarentena, da conduta alimentar, da conduta de criação, dos tipos de salas para 

cada estado fisiológico, da conduta sanitária, da limpeza e da desinfeccção dos 

locais. 

 

R 

84  Race (n.f)  raça (s.f) 

 Conjunto de indivíduos da mesma espécie que apresentam características 

comuns. 

“L’Italie se distingue fortement des autres pays avec des élevages plus petits et 

faisant appel à races locales.” (JRP, v.44, p.247, 2012) 

A Itália se distingue consideravelmente dos outros países com criações menores 

dando preferência às raças locais. 

 

85  Retour en chaleur (n.m)  retorno ao cio (s.m) 

 Retorno ao estro de uma fêmea que não está em gestação 
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“Les truies sévèrement boiteuses présentent plus d’avortements, de reabsortion 

embryonnaire, une taille de portée inférieure et moins de retour en chaleur.” (CAB, 

p. 4-5, 2012) 

As porcas com problemas severos em cascos apresentam mais abortos, reabsorção 

embrionária, tamanho de leitegada inferior e menos retorno ao cio. 

 

86  Rhinite atrophique (n.f)  rinite atrófica (s.f) 

 Doença contagiosa do trato respiratório superior caracterizada por atrofia das 

conchas nasais 

“Les données épidémiologiques concernant l’ammoniac sont peu nombreuses, mais 
ce gaz est considéré comme un facteur favorisant le développement de la rhinite 
atrophique progressive.” (JRP, v.30, p.418, 1998) 
 

Os dados epidemiológicos relativos ao amoníaco são escassos, mas esse gás é 

considerado como um fator que favorece o desenvolvimento da rinite atrófica 

progressiva. 

 

S 

87  Saillie (n.f)  monta (s.f) 

 Acasalamento sexual dos mamíferos domésticos 

“La part relative des mises à la reproduction réalisées en saillie naturelle est élevée 

surtout en Italie où elle atteint près de 90%.” (JRP, v.44, p.250, 2012) 

A parte relativa ao manejo reprodutivo realizado em monta natural é elevada, 
sobretudo na Itália, onde atinge cerca de 90%. 

 

88  Sanglier (n.m)  javali (s.m) 

 Porco selvagem que habita florestas. 

“Chez le sanglier, la structure sociale repose sur l’existence d’un groupe matriarcal 

au sein duquel il existe une synchronisation de la reproduction et donc des 

naissances.” (INRAPA, v. 15, n.3, p.186, 2002). 
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Em relação ao javali, a estrutura social se baseia na existência de um grupo 

matriarcal central que permite uma sincronização entre a reprodução e os 

nascimentos. 

Cf. cochonglier, laie, cochon, porc 

 

89  Saucisse (n.f)  linguiça (s.f) 

 Produto embutido de carne moída misturada a outros ingredients e colocada em 

tripas naturais ou artificiais. 

“Quatre produits de charcuterie ont été retenus pour une évaluation sensorielle par 

des consommateurs: saucisse de type chipolatas, lardons fumés, saucisson sec et 

jambon cuit.” (JRP, p.227, 2010) 

Quatro produtos de charcutaria foram utilizados para uma avaliação sensorial pelos 
consumidores: linguiça tipo chipolata, bacon defumado, salame seco e presunto 
cozido. 

Cf. saucisson 

 

90  Saucisson (n.m)  salame (s.m) 

 Produto da charcuteira feita com  carne picada e temperada colocada em tripas, 

podendo ou não passar por um processo de maturação. 

“Quatre produits de charcuterie ont été retenus pour une évaluation sensorielle par 

des consommateurs: saucisse de type chipolatas, lardons fumés, saucisson sec et 

jambon cuit.” (JRP, p.227, 2010) 

Quatro produtos de charcutaria foram utilizados para uma avaliação sensorial pelos 
consumidores: linguiça tipo chipolata, bacon defumado, salame seco e presunto 
cozido. 
 

Cf. saucisse 

 

91  Semence (n.f)  sêmen (s.m) 

 Nome dado ao esperma. 

 



62 
 

“L’insémination artificielle porcine est basée essentiellement sur l’utilisation de la 

semence fraîche diluée jusqu'à trois à cinq jours après collecte.” (JRP, v.32, p.430, 

2000) 

A inseminação artificial de suínos é baseada essencialmente na utilização do sêmen 

fresco diluído até 3 a 5 dias após a coleta. 

 

92  Sevrage (n.m)  desmame (s.m) 

 Em zootecnia, diz respeito à supressão da alimentação láctea para o filhote e a 

interrupção do aleitamento pela fêmea. 

 
“Immédiatement après le sevrage, l’immaturité et la fragilité du système digestif du 

porcelet accroît le risque d’infections bactériennes.” (JRP, v.43, p.112, 2011) 

Imediatamente após o desmame, a imaturidade e a fragilidade do sistema digestivo 

do leitão aumentam o risco de infecções bacterianas. 

 

93  Syndrome d'hyperthermie maligne (n.f)  síndrome da hipertermia maligna 

(s.f) 

 Aumento do suíno à sensibilidade ao estresse hereditário, devido a um gene 

recessivo: o gene halotano. 

 
“Le syndrome d’hyperthermie maligne (SHM) est actuellement, chez le Porc, 
l’objet de nombreuses études dont la quasi-totalité reposent sur l’examen de la 
réaction de l’animal à l’administration d’un agent anesthésiant, l’halothane.” (AGSA,  
v.10, n.2, 192, 1978) 

A síndrome da hipertemia maligna (SHM) é atualmente, nos suínos, objeto de 

numerosos estudos, cuja quase totalidade repousa sobre o exame de reação do 

animal à administração de um agente anestésico, o halotano. 

 

T 

94  Truie (n.f)  porca (s.f) 

 Fêmea reprodutora suína que já teve pelo menos um parto. 
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“En 2010, la sélection génétique pour une meilleure prolificité et les évolutions de la 

conduite d'élevage permettent de sevrer en moyenne 28,2 porcelets par truie 

productive et par an contre 16,4 il y a 40 ans.” (INRAPA, v.25, n.1, p.5, 2012) 

Em 2010, a seleção genética para uma melhor prolificidade e os avanços na 

maneira de criação permitiram desmamar em média 28,2 leitões por porca produtiva  

contra 16,4 há 40 anos atrás. 

Cf. truie allaitante, truie gestante, truie sevrée 

 

95  Truie allaitante (n.f)  porca lactante (s.f) 

 Porca em lactação que amamenta seus filhotes. 

“Les travaux relatifs à la conduite en liberté de la truie allaitante suggèrent une 

contention de la truie au cours des 48 premières heures post‐partum.”  (JRP, v.44, 

p.262, 2012) 

Os trabalhos relativos ao manejo em liberdade da porca lactante sugerem uma 

contenção da porca ao longo das 48 primeiras horas pós-parto. 

Cf. truie 

 

96  Truie gestante (n.f)  porca gestante (s.f) 

 Porca plena, em gestação, grávida. 

“L’incorporation de graines de lin extrudées dans l’alimentation de la truie gestante 

et allaitante modifie le profil en AG du plasma des porcelets.” (JRP, v.43, p. 288, 

2011) 

A incorporação de grãos de linho extrusados na alimentação da porca gestante e 

lactante modifica o perfil em AG do plasma dos leitões. 

Cf. truie 

 

97 Truie sevrée (n.f)  porca desmamada (s.f) 

 Porca que não amamenta mais seus filhotes. Nos sistemas intensivos de 
criação, a porca é desmamada aos 21 dias pós parto. 

“Les stéréotypies provoquent également une dépense énergétique supplémentaire 

chez la truie sevrée.” (JRP, v.49, p.45-50, 2013) 
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As estereotipias provocam igualmente um gasto energético suplementar na porca 

desmamada. 

Cf. truie 

 

U 

98  Unité d´élevage (n.f)  unidade de criação (s.f) 

 Alojamento utilizado para a criação de suínos. 

“Six truies provenaient de l’unité d’élevage conventionnel (logement en bâtiment sur 

caillebotis, truies gestantes bloquées), et six truies provenaient de l’unité d’élevage 

en plein air intégral.” (JRP, v.34, p.32, 2012) 

“Seis porcas, provenientes de uma unidade de criação convencional (alojamento  

em piso ripado, porcas gestantes em gaiolas), e seis porcas provenientes da 

unidade de criação inteiramente ao ar livre…” 

Cf. Élevage 

 

V 

99  Verrasson (n.m)  cachaço jovem (s.m) 

Animal jovem, macho, não maduro sexualmente e destinado à reprodução. 

“Comme il n’est pas actuellement possible de maîtriser ce défaut au niveau de 

l’élevage, ni de détecter efficacement les carcasses défectueuses sur la chaîne 

d’abattage, les carcasses de verrassons sont systématiquement sous payées.’’ 

(JRP, v.29, p.370, 1997). 

Como não é possível atualmente controlar essa falha na criação, nem de detectar 

eficazmente as carcaças defeituosas na linha de abate, as carcaças de cachaços 

jovens são sistematicamente sub-remuneradas. 

Cf. Verrat 
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100  Verrat (n.m)  cachaço, reprodutor (s.m) 

 O macho reprodutor, o suíno macho inteiro. 

“En effet, le verrat est tout aussi sensible que la truie aux variations de la 
photopériode et aux effets négatifs des temperatures élevées. En conséquence, la 
quantité et la qualité de la semence produite par les verrats présentent 
d’importantes variations saisonnières.” (INRAPA, v.18 n.2, p.103, 2005).  

De fato, o cachaço é tão sensível quanto a porca às variações do fotoperíodo e aos 
efeitos negativos das temperaturas elevadas. Em consequência, a quantidade e a 
qualidade do sêmen produzido pelos cachaços apresentam importantes variações 
sazonais. 
 

Cf. porc reproducteur, verrasson 
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5.1.3 Índice alfabético – francês/português 

 

Francês Português Pág. 

Abattage   Abate 34 

Abattoir  Abatedouro 34 

Abreuvoir  Bebedouro 34 

Abreuvoir automatique  Bebedouro automático 35 

Âge à la puberté Idade à puberdade 35 

Âge de reproduction  Idade de reprodução 35 

Agrafe nasal Grampo nasal 36 

Anneau nasal Anel nasal 36 

Bâtiment d’élevage  Galpão de criação 36 

Bien-être animal  Bem-estar animal 36 

Bouton d’oreille Brinco na orelha 37 

Caillebotis  Piso ripado 37 

Case de maternité  Baia de maternidade 37 

Case de mise-bas  Baia de parição 38 

Case individuelle  Baia individual 38 

Castrat  Castrado 38 

Caudectomie  Caudectomia 39 

Coche  Fêmea de descarte 39 

Cochette Marrã 39 

Cochon Suíno 39 

Cochon de lait  Leitão 40 

Cochonglier  Javaporco 40 

Comportement sexuel Comportamento sexual 40 

Coupe-queue  Cortador de cauda 41 

Coupe-queue électrique  Cortador de cauda elétrico 41 

Dent de lait  Dente de leite 41 

Dystocie  Distocia 42 

Élevage  Criação 42 

Élevage en plein air  Criação ao ar 42 
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Éleveur de porc Produtor de suíno 43 

Encoche à l'oreille Corte na orelha 43 

Engraisseur Terminador 43 

Finisseur  Terminador 44 

Gestation  Gestação 44 

Glandes mammaires  Glândulas mamárias 44 

Grognement  Grunhido 45 

Inséminateur  Inseminador 45 

Instinct sexuel Instinto sexual 45 

Jeun Jejum 45 

Laie  Javalina 46 

Lisier  Dejeto 46 

Loge collective  Baia coletiva 46 

Loge de mise-bas  Baia de parição 46 

Mâle castré  Macho castrado 47 

Mammite Mamite 47 

Mangeoire  Comedouro 47 

Mannequin de monte  Manequim de monta 48 

Maturité sexuelle  Maturidade sexual 48 

Métrite Metrite 48 

Mise bas  Parto 49 

Mort-né  Nascido morto 49 

Mortalité embryonnaire  Mortalidade embrionária 49 

Multipare  Multípara 49 

Naisseur  Produtor de leitões 50 

Naisseur / Engraisseur Produtor de leitões - terminador 50 

Nourrisseur Comedouro 50 

Nourriseur automatique  Comedouro automático 51 

Nouveau-né  Recém-nascido 51 

Odeur sexuelle de verrat  Odor sexual do cachaço 51 

Période de lactation  Período de lactação 52 

Phéromone  Feromônio 52 

Pince coupante  Pinça cortante 52 
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Placenta Placenta 52 

Poids à la naissance  Peso ao nascer 53 

Poids au sévrage  Peso ao desmame 53 

Poids de carcasse  Peso de carcaça 53 

Poids de la portée  Peso da leitegada 53 

Porc  Suíno 54 

Porc à l’engrais  Suíno em engorda 54 

Porc baconer  Suíno para produção de bacon 54 

Porc charcutier  Suíno para produção de embutidos 55 

Porc en croissance  Suíno de crescimento 55 

Porc en finition  Suíno em terminação 55 

Porc lourd  Suíno pesado 56 

Porc reproducteur  Porco reprodutor 56 

Porcin   Suídeo 57 

Porcelet  Leitão 57 

Porcelets écrasés  Leitões esmagados 57 

Porcelets momifiés  Leitões mumificados 58 

Porcherie  Pocilga 58 

Prolificité  Prolificidade 58 

Pubère  Púbere 58 

Quarantaine  Quarentena 59 

Race  Raça 59 

Retour en chaleurs  Retorno ao cio 59 

Rhinite atrophique Rinite atrófica 60 

Saillie  Monta 60 

Sanglier  Javali 60 

Saucisse  Linguiça 61 

Saucisson  Salame 61 

Semence  Sêmen 61 

Sevrage  Desmame 62 

Syndrome d'hyperthermie maligne  Síndrome da hipertermia maligna 62 

Truie  Porca 62 

Truie allaitante  Porca lactante 63 
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Truie gestante  Porca gestante 63 

Truie sevrée  Porca desmamada 63 

Unité d´élevage  Unidade de criação 64 

Verrasson Cachaço jovem 64 

Verrat  Cachaço, reprodutor 65 

 

 

5.1.4 Índice alfabético – português/francês 

 

Português Francês Pág. 

Abate Abattage   34 

Abatedouro Abattoir  34 

Anel nasal Anneau nasal 36 

Baia coletiva Loge collective  46 

Baia individual Case individuelle  38 

Baia de maternidade Case de maternité  37 

Baia de parição Case de mise-bas  38 

Baia de parição Loge de mise-bas  46 

Bebedouro Abreuvoir  34 

Bebedouro automático Abreuvoir automatique  35 

Bem-estar animal Bien-être animal  36 

Brinco na orelha Bouton d’oreille 37 

Cachaço jovem Verrasson 64 

Cachaço, reprodutor Verrat  65 

Castrado Castrat  38 

Caudectomia Caudectomie  39 

Comedouro1  Mangeoire  47 

Comedouro2  Nourrisseur 50 

Comedouro automático Nourriseur automatique  51 

Comportamento sexual Comportement sexuel 40 

Cortador de cauda Coupe-queue  41 

Cortador de cauda elétrico Coupe-queue électrique  41 
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Corte na orelha Encoche à l'oreille 43 

Criação Élevage  42 

Criação ao ar Élevage en plein air  42 

Dejeto Lisier  46 

Dente de leite Dent de lait  41 

Desmame Sevrage  62 

Distocia Dystocie  42 

Terminador Engraisseur 43 

Fêmea de descarte Coche  39 

Feromônio Phéromone  52 

Galpão de criação Bâtiment d’élevage  36 

Gestação Gestation  44 

Glândulas mamárias Glandes mammaires  44 

Grampo nasal Agrafe nasal 36 

Grunhido Grognement  45 

Idade à puberdade Âge à la puberté 35 

Idade de reprodução Âge de reproduction  35 

Inseminador Inséminateur  45 

Instinto sexual Instinct sexuel 45 

Javali Sanglier  60 

Javalina Laie  46 

Javaporco Cochonglier  40 

Jejum Jeun 45 

Leitão1 Cochon de lait  40 

Leitão2 Porcelet  57 

Leitões esmagados Porcelets écrasés  57 

Leitões mumificados Porcelets momifiés  58 

Linguiça Saucisse  61 

Macho castrado Mâle castré  47 

Manequim de monta Mannequin de monte  48 

Marrã Cochette 39 

Mastite Mamite 47 

Maturidade sexual Maturité sexuelle  48 
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Metrite Métrite 48 

Monta Saillie  60 

Mortalidade embrionária Mortalité embryonnaire  49 

Multípara Multipare  49 

Nascido morto Mort-né  49 

Odor sexual do cachaço Odeur sexuelle de verrat  51 

Parto Mise bas  49 

Período de lactação Période de lactation  52 

Peso ao desmame Poids au sevrage  53 

Peso ao nascer Poids à la naissance  53 

Peso da leitegada Poids de la portée  53 

Peso de carcaça Poids de carcasse  53 

Pinça cortante Pince coupante  52 

Piso ripado Caillebotis  37 

Placenta Placenta 52 

Pocilga Porcherie  58 

Porca Truie  62 

Porca desmamada Truie sevrée  63 

Porca gestante Truie gestante  63 

Porca lactante Truie allaitante  64 

Produtor de leitões Naisseur  50 

Produtor de leitões – terminador Naisseur / Engraisseur 50 

Produtor de suíno Éleveur de porc 43 

Prolificidade Prolificité  58 

Púbere Pubère  58 

Quarentena Quarantaine  59 

Raça Race  59 

Recém-nascido Nouveau-né  51 

Retorno ao cio Retour en chaleurs  59 

Rinite atrófica Rhinite atrophique 60 

Salame Saucisson  61 

Sêmen Semence  61 

Síndrome da hipertermia maligna Syndrome d'hyperthermie maligne  62 
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Suídeo Porcin   57 

Suíno1 Cochon 39 

Suíno2 Porc  54 

Suíno de crescimento Porc en croissance  55 

Suíno em engorda Porc à l’engrais  54 

Suíno em terminação Porc en finition  55 

Suíno produtor de bacon Porc baconer  54 

Suíno para produção de embutidos Porc charcutier  55 

Suíno pesado Porc lourd  56 

Suíno reprodutor Porc reproducteur 56 

Terminador Finisseur  44 

Unidade de criação Unité d´élevage  64 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A  elaboração de um glossário bilíngue exige o conhecimento prévio das 

línguas de partida e de chegada. No caso de um glossário bilíngue de termos 

específicos de uma área, como foi o caso do presente trabalho, a pesquisa dos 

contextos torna-se ainda mais minuciosa. 

 Durante toda a pesquisa para a elaboração deste glossário, a Terminologia, 

em seus aspectos teóricos e metodológicos foi fundamental. 

 Como o tema deste glossário é específico, foi feita uma apresentação da área 

de zootecnia para destacar sua importância como disciplina integrante dos cursos da 

área de ciências agrárias, como medicina veterinária, zootecnia e agronomia. Além 

disso, foi feita também uma abordagem sobre a suinocultura brasileira e a 

suinocultura francesa. 

 O trabalho envolveu aspectos como levantamento de termos específicos da 

suinocultura e organização do material em forma de ficha terminológica, 

inicialmente, e posteriormente na forma de verbetes, que deram corpo ao glossário 

terminológico bilíngue francês – português. Neste, o termo adquiriu um contorno 

específico dentro da área particular da suinocultura, o que permitiu situar o termo em 

sua área de utilização. 

 Desta forma, espera-se que este glossário contribua para o ensino da língua 

francesa para fins específicos e também para esclarecer eventuais dúvidas dos 

leitores, alunos e profissionais da área. Espera-se que ele seja útil não só para 

brasileiros, mas também para estudantes e pesquisadores de língua francesa que 

também encontram dificuldade em ter acesso a materiais bilíngues francês-

português do léxico especializado da suinocultura. 

 Assim sendo, esta pesquisa de termos da suinocultura foi apenas um recorte 

de uma área bastante ampla, que é a zootecnia e de sua subárea, produção animal. 

Por tudo isso, viu-se durante a elaboração do trabalho que os termos pesquisados 

não se esgotam, o que nos leva a pensar na continuidade da pesquisa e 

possivelmente na elaboração de um dicionário terminológico mais abrangente que 

englobe os termos relacionados à grande área da zootecnia.  
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