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O grupo TERMISUL, considerando a importância crescente dada às questões relativas à
preservação e à proteção do meio ambiente, tanto por parte da sociedade civil quanto por parte das
instituições governamentais, e seguindo a linha de trabalho teórica e aplica que vem sendo
desenvolvida desde 1991, centrada em obras terminográficas voltadas para a temática ambiental –
Dicionário de Direito Ambiental: terminologia das leis do meio ambiente, com equivalentes em inglês e
espanhol e publicado em 1998, e Glossário Mulitilíngüe de Direito Ambiental Internacional: terminologia dos
Tratados, em português, espanhol, francês e inglês e publicado em 2004 –, finalizou um Glossário de
Gestão Ambiental que repertoria os termos da área em português, recolhidos nas normas ISO da
série 14000, relativas à implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com equivalentes em
alemão, espanhol, francês e inglês. Os usuários previstos são gestores de empresas do setor privado,
tradutores e redatores de textos especializados.
Neste trabalho, apresentaremos algumas questões relativas à constituição do corpus, tais como
seleção de fontes – textos normativos, institucionais e didáticos –, coleta e organização dos textos e
ferramentas de extração de informação terminológica. Além disso, explicitaremos os critérios
aplicados na busca dos equivalentes em língua estrangeira, centrando-nos sobre as dificuldades
específicas à língua espanhola e francesa. Mencionaremos, entre outros, os critérios de ocorrência
em textos normativos, legais e institucionais, precisão, confiabilidade e abrangência, freqüência,
bem como a apresentação de notas explicativas para esclarecer diferenças conceituais entre termos
do português e as duas línguas estrangeiras em questão.
O SGA caracteriza-se como um conjunto de parâmetros – o comprometimento da empresa
com a reciclagem de resíduos, a utilização mínima de energia, entre outros – estabelecido em
diversas normas, que deve ser seguido pelas empresas privadas interessadas em obter a certificação
relativa à Gestão Ambiental. Auditorias internas e, posteriormente, externas atestam o
cumprimento a essas normas, concedendo a certificação às empresas.
Sendo o SGA estabelecido pela ISO (International Organization for Standardization), essas normas
constituíram nossa primeira fonte de coleta de termos, a partir da língua portuguesa. Observe-se
que, nos textos das normas, há uma seção que inclui definições de termos-chave, todos
selecionados para conformarem a nomenclatura do Glossário. Além desses, foram coletados nas
normas outros termos julgados pertinentes para a perfeita compreensão do SGA.
Foram igualmente utilizados, como fonte de coleta, a legislação brasileira relativa ao meio
ambiente e textos de referência tais como dicionários, manuais, textos científicos e relatórios.
Assim, os corpora em língua portuguesa e em língua estrangeira se constituem especificamente do
seguinte conjunto de textos:
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Normas ISO da série 14000, relativas ao Sistema de Gestão Ambiental: 14001, 14004,
14010, 14011, 14012, 14015, 14020, 14040 e 19011. Os textos dessa série também
foram coletados nas línguas estrangeiras, formando um corpus paralelo.
Legislação brasileira relativa ao meio ambiente: leis brasileiras referentes à Gestão
Ambiental, tratados internacionais assinados pelo Brasil na área do meio ambiente1.
Para os tratados internacionais, também foram coletados correspondentes nas línguas
estrangeiras, acrescentando-se ao corpus paralelo.
Textos de referência: artigos científicos, manuais, relatórios, dicionários, etc.

O quadro seguinte sintetiza a constituição dos corpora em língua portuguesa e nas línguas
estrangeiras representadas no Glossário.
Corpus em Língua Portuguesa
Corpus das Línguas Estrangeiras
Normas ISSO
Normas ISO
Legislação brasileira, incluindo tratados
Textos legais e tratados internacionais
internacionais
Textos de referência: artigos científicos, manuais, Textos de referência: artigos científicos, manuais,
relatórios, dicionários
relatórios, dicionários
Quadro 1 - Constituição do corpus do Glossário de Gestão Ambiental

Fez-se inicialmente uma pesquisa aprofundada em manuais referentes à implantação do SGA
em todas as línguas implicadas. De forma complementar, realizaram-se buscas também em
dicionários e textos disponíveis na Internet. Para isso, foram seguidos determinados critérios para
garantir a confiabilidade do corpus e dos termos selecionados em português e nas línguas
estrangeiras, que mencionaremos logo abaixo.
Foram utilizadas duas ferramentas principais de busca: o programa de extração de informações
WordSmith Tools e a rede mundial de computadores, através de buscadores.
Dentre as ferramentas oferecidas pelo programa Wordsmith Tools, utilizamos a ferramenta
Concordance, que gera os contextos do termo-chave selecionado, permitindo a apreensão das relações
conceituais em língua portuguesa e nas línguas estrangeiras. Essa ferramenta foi utilizada para
extrair informações dos textos normativos e legais. Já as buscas dos sites na WEB foram feitas
através do buscador Google, principalmente, em páginas consideradas confiáveis, conforme critérios
apresentados abaixo, baseados em Krieger e Marins (2005):
a) língua de origem do site: priorizam-se sites cuja língua materna seja o espanhol e o
francês;
b) mantenedor do site, que deve ser:
• órgãos governamentais: Ministerio del Medio Ambiente de la República Argentina;
Ministère de l’Environnement; Legifrance;
• instituições internacionais (Organização das Nações Unidas; Organización
panamericana de Salud) e nacionais (Universidad de Buenos Aires, Comisión Nacional
de Energía Atómica de la República Argentina; Université de Montpellier II);
• empresas: Concret On-line, da Espanha, Scientific Electronic Library Online, do Chile;.

1

Agenda 21, Convenção de Viena, Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, Declaração
Internacional sobre a Produção mais Limpa, Declaração do Rio sobre o Ambiente e Desenvolvimento,
Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Deterioram a Camada de Ozônio, Protocolo de Quioto,
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática.
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organizações não-governamentais: Ação de Luta Anti-petroleira, da Costa Rica,
Associação dos Advogados de Buenos Aires, da Argentina; WWF France;
c) finalidade do site: divulgação da informação (leis, normas, pesquisas, atos
administrativos, notícias, etc.), oferecimento e venda de produtos e serviços,
engajamento político/ideológico;
d) nível de especialização do site na área:
• alta especialização (institucional e normativo);
• especializado (governamental);
• especialização intermediária (empresarial, organizacional e pessoal).
Vale ressaltar que é através dos contextos que se obtêm elementos para a identificação do
sentido do termo e de seu uso, com vistas à elaboração de sua definição e ao estabelecimento da
equivalência na língua estrangeira. Tais contextos são extraídos, portanto, do corpus coletado,
constituindo, por assim dizer, um subcorpus do corpus principal.
Por equivalência, entendemos a correspondência conceitual entre um termo em língua
portuguesa e outro em língua estrangeira, utilizados em contextos semelhantes.
Para o estabelecimento dos equivalentes, propuseram-se os seguintes critérios:
1) confiabilidade dos documentos normativos e legais. Por exemplo:
auditoria ambiental: ISO 19011 auditoría ambiental (UNIT-ISO14004); audit environnemental
(AFNOR 14010 2.9).
bioacumulação: bioacumulación (Agenda 21); bioaccumulation (Agenda 21).
2) freqüência: o equivalente encontrado nos documentos do corpus paralelo dos textos legais
nem sempre é o que registra maior número de ocorrências. Nesses casos, optou-se por apresentar,
em primeiro lugar, o equivalente mais freqüente na Web – sempre de acordo com os critérios de
confiabilidade dos sites – e, em seguida, o equivalente do corpus paralelo. Por exemplo:
aquecimento global: calentamiento global (WUN); calentamiento atmosférico (ES Protocolo de
Quioto)
assoreamento: aluvionamiento (ONU92: 217) Atarquinamiento (ES Agenda21)
emissões antrópicas – émissions anthropiques; émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (FR
Agenda 21)
implementação conjunta: mise en œuvre conjointe (MOC) ; application conjointe (ConvençãoQuadro)
Quando se observou a ausência de coincidência conceitual total de um termo em um par de
línguas, por exemplo, português/espanhol ou português/francês, criaram-se notas complementares
a fim de esclarecer o usuário sobre as especificidades de cada termo na língua estrangeira. Por
exemplo:
Acordos Voluntários Públicos
ES: Usa-se “acuerdos voluntários” que abrange o sentido tanto de acordos voluntários
públicos como de acordos voluntários privados. A especificação é feita
complementando o termo com as partes implicadas (“acuerdo voluntario entre las
empresas y la Administración”).
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FR: Usa-se “accords volontaires” que abrange tanto o sentido de acordos voluntários
públicos como de acordos voluntários privados e compreende três subtipos: “accord
négocié, engagement unilatéral et programmes publics volontaires”.
Alta Administração
ES: A Norma ISO inclui a seguinte nota: Para los efectos de la presente Norma, en la
Argentina, “la dirección superior” significa “el más alto nivel directivo”. (UNIT-ISO
14004)
Stakeholder
EN e ES: Com o mesmo sentido de “stakeholder” também se utiliza “parte interessada”.
Sucata
DE e ES: Os termos “Schrott” e “chatarra”, em alemão e espanhol, respectivamente,
referem-se apenas a metais

Conclusões
O trabalho desenvolvido mostrou que, para a delimitação de um termo em língua portuguesa, para
a elaboração de sua definição e para o estabelecimento de seus possíveis equivalentes – aqui, no
âmbito da Gestão Ambiental –, é fundamental o estabelecimento de um corpus representativo e
confiável da área, cujos contextos fornecem as informações necessárias à apreensão conceitual do
termo em língua portuguesa e, posteriormente, em língua estrangeira. O contraste e a conseqüente
análise desses contextos informativos fornecem os subsídios para a identificação e validação dos
equivalentes. Tal metodologia para identificação e coleta de termos e para a busca e validação de
equivalentes pode ser aplicada na elaboração de produtos terminográficos com perfil semelhante
em outras áreas do conhecimento.
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