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RESUMO 
 
 
 
BASTIANELLO, Renata Tonini. Terminologia da energia solar fotovoltaica para 
fins terminográficos: estudo baseado em corpus comparável (português-francês). 
2017. 386f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Esta pesquisa de mestrado apresenta um estudo, baseado em corpus comparável, 
da terminologia da energia solar fotovoltaica (conversão direta da radiação solar em 
eletricidade) em português do Brasil e francês da França. A importância das novas 
tecnologias de obtenção de energia, a partir de fontes limpas e renováveis, tal como 
a energia solar fotovoltaica, leva à publicação de livros, manuais técnicos, catálogos, 
contratos, diferentes tipos de discurso nos quais se encontra a linguagem técnica da 
área. Esses textos especializados acabam chegando até o tradutor que, diante da 
tarefa de compreender os termos e versá-los para outra língua, necessita recorrer a 
materiais de referência, como dicionários técnicos e bancos de dados 
especializados. Considerando, assim, a importância dos estudos terminológicos e da 
compilação de materiais terminográficos monolíngues e bilíngues das mais diversas 
áreas do conhecimento, realizamos um estudo da terminologia da energia solar 
fotovoltaica fundamentado na Teoria Comunicativa da Terminologia (CABRÉ, 1999) 
com o auxílio das ferramentas de análise de corpora proporcionadas pela Linguística 
de Corpus (ANTHONY, 2014). O corpus de estudo é composto por textos escritos 
por especialistas da área em português do Brasil e em francês da França, dos quais 
foram coletados 433 termos simples e complexos, sendo 242 em português e 191 
em francês. Pela análise dos contextos de uso dentro do corpus e em materiais de 
apoio, buscamos pelos ganchos terminológicos (DUBUC, 1985), traços descritores 
que permitem a verificação das relações de sinonímia e de equivalência mantidas 
entre as unidades terminológicas. Foram elaboradas fichas terminológicas, para fins 
terminográficos, nas quais figuram uma definição e exemplos (PAVEL; NOLET, 
2002) para cada termo. A partir dessas fichas, será possível elaborar, na 
continuação da pesquisa num futuro próximo, um dicionário de energia solar 
fotovoltaica, o qual poderá auxiliar tradutores no processo tradutório de textos 
especializados da área. 
 
Palavras-chave: Tradução. Terminologia. Sinonímia. Equivalência. Energia solar 
fotovoltaica. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
BASTIANELLO, Renata Tonini. Terminology of photovoltaic solar energy for 
terminographic purposes: a study based on comparable corpus (Portuguese-
French). 2017. 386f. Master’s thesis – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
The master’s research herein provides a study based on a comparable corpus of 
photovoltaic solar energy terminology (direct solar radiation conversion into 
electricity) of Portuguese from Brazil and French from France. The importance of new 
energy generation technologies from clean and renewable sources, such as 
photovoltaic solar energy, leads the publication of books, technical manuals, 
catalogs, contracts, different types of text in which one can find the technical 
discourse of the field. These specialized texts reach the translator who, before having 
to understand the terms and translate them into another language, need to resort to 
reference materials, such as technical dictionaries and specialized database. 
Accordingly, considering the importance of terminological studies and the compilation 
of monolingual and bilingual terminographic material from the most varied fields of 
knowledge, a study of the photovoltaic solar energy terminology based on the 
Communicative Theory of Terminology (CABRÉ, 1999) was carried out, with the help 
of corpus analysis tools provided by Corpus Linguistics (ANTHONY, 2014). The 
corpus studied consists of texts written by experts in the field in Portuguese from 
Brazil and French from France, from which 433 simple and complex terms were 
collected: 242 terms in Portuguese and 191 in French. By analyzing usage contexts 
within the corpus and support materials, we searched in textual matches (DUBUC, 
1985) for descriptive traits, which allow verifying the relation of synonymy and 
equivalence maintained among terminological units. Terminology records were 
created for terminographic purposes, featuring a definition and examples (PAVEL; 
NOLET, 2002) for each term. With these records, we will be able to compile, in a 
short future, a dictionary of photovoltaic solar energy which will help translators in the 
translating process of specialized texts from such field. 
 
Keywords: Translation. Terminology. Synonymy. Equivalence. Photovoltaic solar 
energy. 
  



 

 

RÉSUMÉ 
 
 
 
BASTIANELLO, Renata Tonini. Terminologie de l’énergie solaire photovoltaïque 
à fins terminographiques : étude basée sur un corpus comparable (portugais-
français). 2017. 386f. Memoire (Maîtrise) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Cette étude de mastère, basée sur un corpus comparable, présente une recherche 
sur la terminologie solaire photovoltaïque (conversion directe du rayonnement solaire 
en électricité) en portugais du Brésil et en français de France. L’importance des 
nouvelles technologies d’obtention d’énergie, à partir des sources propres et 
renouvelables, telle que l’énergie solaire photovoltaïque, amène à la publication des 
livres, manuels techniques, catalogues, contrats ; de différents types de discours 
dans lesquels nous retrouvons le langage technique du domaine. Ces textes 
spécialisés arrivent chez le traducteur, et celui-ci, à son tour, face à la tâche de 
comprendre les termes et les exprimer dans une autre langue, a besoin de faire 
appel à des matériels de référence tels que des dictionnaires techniques et banques 
de données spécialisées. Tenant compte de la pertinence des études 
terminologiques et de la compilation des matériels terminographiques monolingues 
et bilingues des domaines de connaissance les plus variés, nous avons réalisé une 
étude de la terminologie de l’énergie solaire photovoltaïque par le biais de la Théorie 
Communicative de la Terminologie (CABRÉ, 1999) à l’aide des outils d’analyse de 
corpora fournis par la Linguistique de Corpus (ANTHONY, 2014). Notre corpus est 
alors composé par des textes écrits par des spécialistes de ce domaine en portugais 
du Brésil et en français de France qui nous ont fourni 433 de termes simples et 
complexes dont 242 en portugais et 191 en français. A partir de l’analyse des 
contextes d’usage dans le corpus et dans les matériels d’appui, nous cherchons des 
crochets terminologiques (DUBUC, 1985), des traits descripteurs permettant la 
vérification des relations de synonymie et équivalence entretenues entre les unités 
terminologiques. Des fiches terminologiques ont été élaborées à fins 
terminographiques et dans lesquelles figurent une définition et des exemples 
(PAVEL E NOLET, 2002) pour chaque terme. A partir de ces fiches, il sera bientôt 
possible, dans la suite de cette recherche, d’élaborer un dictionnaire d’énergie 
photovoltaïque, lequel pourra aider les traducteurs dans le processus de la traduction 
de textes spécialisés. 
 
Mots-clés : Traduction. Terminologie. Synonymie. Équivalence. Énergie solaire 
photovoltaïque. 
  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
 

ESF Energia Solar Fotovoltaica 
FT Ficha terminológica 

FV  fotovoltaico(a) 

LC  Linguística de Corpus 

LGP language for general purposes 
LSP  language for special purposes 

PV photovoltaics ou photovoltaïque 

TCT  Teoria Comunicativa da Terminologia 

TGT  Teoria Geral da Terminologia 

 
 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 
Figura 1.1 Exemplo de um sistema de energia solar (a) térmico e (b) 

fotovoltaico...................................................................................... 25 
Figura 1.2 Célula fotovoltaica (a) de silício policristalino e (b) de filmes  

finos................................................................................................. 26 
Figura 1.3 Módulos fotovoltaicos feitos de silício monocristalino..................... 26 
Figura 2.1 Visão geral da tela de abertura do BootCaT................................... 42 
Figura 2.2 Tela do BootCaT de seleção de idioma para compilação de 

corpus............................................................................................. 43 
Figura 2.3 Tela do BootCaT para inserção de sementes................................. 43 
Figura 2.4 Tela do BootCaT onde aparecem as combinações das  

sementes......................................................................................... 45 
Figura 2.5 Tela inicial do AntConc................................................................... 46 
Figura 2.6 Tela da ferramenta Word List do AntConc...................................... 48 
Figura 2.7 Tela da ferramenta Keyword List do AntConc................................ 49 
Figura 2.8 Tela da ferramenta Concordance do AntConc, mostrando as 

linhas de concordância da palavra-chave “fotovoltaico”................. 50 
Figura 2.9 Tela da ferramenta Collocates do AntConc, mostrando os 

colocados de “fotovoltaic”............................................................... 51 
Figura 2.10 Tela da ferramenta Collocates do AntConc, mostrando os 

colocados de photovoltaïque.......................................................... 52 
Figura 2.11 Modelo de ficha terminológica proposto para este estudo.............. 65 
Figura 2.12 Ficha terminológica do termo, em português, "semicondutor”........ 66 
Figura 2.13 Ficha terminológica do termo, em francês, semi-conducteur......... 66 
Figura 3.1 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 

concordância de “solar(es)"............................................................ 73 
Figura 3.2 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 

concordância de “fotovoltaico(a)(s)"................................................ 75 
Figura 3.3 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 

concordância de “solar.................................................................... 76 
Figura 3.4 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 

concordância de "silício"................................................................. 78 
Figura 3.5 Imagem retirada do AntConc mostrando exemplo das linhas de 

concordância de PV........................................................................ 79 
   



 

 

Figura 3.6 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de thin*...................................................................... 79 

Figura 3.7 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de grid*..................................................................... 80 

Figura 3.8 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de "você"................................................................... 81 

Figura 3.9 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de solaire*................................................................. 84 

Figura 3.10 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de photovoltaïque*.................................................... 86 

Figura 3.11 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de solaire(s) photovoltaïque(s)................................. 87 

Figura 3.12 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de photopile*............................................................. 89 

Figura 3.13 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de cellule*................................................................. 89 

Figura 3.14 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de semi*.................................................................... 90 

Figura 3.15 Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de 
concordância de on......................................................................... 91 

Figura 4.1 Sistema organizacional do termo “célula fotovoltaica" e seus 
hipônimos........................................................................................ 104 

Figura 4.2 Sistema organizacional do termo “silício" e seus hipônimos.......... 127 
Figura 4.3 Sistema organizacional do termo “sistema fotovoltaico" e seus 

hipônimos........................................................................................ 132 
Figura 4.4 Calculatrice solaire.......................................................................... 139 
 
  



 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 
 
Quadro 1.1 Parte do verbete "célula" de um dicionário de língua geral.......... 30 
Quadro 1.2 Verbete “célula” de um dicionário especializado em medicina..... 31 
Quadro 2.1 Resumo das características do corpus de estudo........................ 38 
Quadro 2.2 Características do corpus de estudo em português e em 

francês.......................................................................................... 40 
Quadro 2.3 Sementes, em português e em francês, inseridas no BootCaT e 

combinações feitas pelo programa para a compilação dos dois 
corpora de referência.................................................................... 44 

Quadro 2.4 Comparação dos ganchos terminológicos de "sistema 
fotovoltaico conectado à rede elétrica" e système 
photovoltaïque connecté au réseau.............................................. 56 

Quadro 2.5 Comparação dos ganchos terminológicos de "célula 
fotovoltaica" e cellule photovoltaïque............................................ 57 

Quadro 2.6 Comparação dos ganchos terminológicos de "inversor solar" e 
de “inversor fotovoltaico”............................................................... 59 

Quadro 2.7 Modelo de microestrutura do dicionário........................................ 68 
Quadro 2.8 Exemplo de verbetes em francês................................................. 69 
Quadro 2.9 Exemplo de verbete em português............................................... 69 
Quadro 3.1 50 primeiras palavras da lista de palavras e da lista de 

palavras-chave em português....................................................... 71 
Quadro 3.2 50 primeiras palavras da lista de palavras e da lista de 

palavras-chave em francês........................................................... 82 
Quadro 4.1 Exemplos de sinônimos e equivalentes dos termos “painel solar 

de filme fino” e "painel solar"......................................................... 101 
Quadro 4.2 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "célula 

solar", “célula fotovoltaica” e “célula solar fotovoltaica”................ 105 
Quadro 4.3 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos cellule 

solaire, cellule photovoltaïque e cellule PV................................... 107 
Quadro 4.4 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos photopile 

e photopile solaire......................................................................... 108 
Quadro 4.5 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "célula de 

silício”, “célula fotovoltaica de silício" e “célula solar de silício".... 109 
Quadro 4.6 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos photopile 

au silicium, cellule au silicium, cellule photovoltaïque au silicium 
e cellule silicium............................................................................ 110 



 

 

Quadro 4.7 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "célula de 
terceira geração", “célula fotovoltaica de terceira geração" e 
“célula solar de terceira geração”................................................. 113 

Quadro 4.8 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos photopile 
de troisième génération, cellule solaire de troisième génération 
e cellule photovoltaïque de troisième génération.......................... 115 

Quadro 4.9 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "célula de 
filmes finos", “célula fotovoltaica de película fina" e cellule 
solaire en couche mince............................................................... 117 

Quadro 4.10 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "célula”.................................................................... 118 

Quadro 4.11 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "inversor 
fotovoltaico" e onduleur photovoltaïque........................................ 121 

Quadro 4.12 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "inversor 
grid-tie" e onduleur connecté au réseau....................................... 122 

Quadro 4.13 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "inversor”................................................................. 123 

Quadro 4.14 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "módulo".................................................................. 126 

Quadro 4.15 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "painel".................................................................... 126 

Quadro 4.16 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "silício 
cristalino" e silicium cristallin......................................................... 128 

Quadro 4.17 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "silício".................................................................... 130 

Quadro 4.18 Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "sistema 
fotovoltaico conectado à rede elétrica" e système 
photovoltaïque connecté au réseau.............................................. 133 

Quadro 4.19 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "sistema"................................................................. 134 

Quadro 4.20 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "instalação"............................................................. 135 

Quadro 4.21 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "corrente"................................................................ 135 

Quadro 4.22 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "tensão"................................................................... 135 

Quadro 4.23 Relação de sinônimos e equivalentes de “fotovoltaico(a)(s)”, 
“solar(es)", photovoltaïque(s) e solaire(s) como adjetivos e/ou 
adjetivos substantivados............................................................... 137 

Quadro 4.24 Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos 
formados por "energia"................................................................. 138 

   



 

 

Quadro 4.25 Relação de sinônimos e equivalentes dos termos "calculadora 
solar” e "simulador solar".............................................................. 139 

Quadro 4.26 Relação de sinônimos e equivalentes do termo “arranjo 
fotovoltaico"................................................................................... 140 

Quadro 4.27 Relação de sinônimos e equivalentes de alguns termos da 
ESF............................................................................................... 141 

  



 

 

SUMÁRIO 
 
 
 

Introdução .............................................................................................................. 18 

	
Capítulo 1: Energia solar fotovoltaica, terminologia e tradução ............................. 24 

	
Capítulo 2: Fundamentos teóricos, material e metodologia ................................... 35	

2.1 Linguística de Corpus ................................................................................... 35	
2.2 O corpus de estudo ...................................................................................... 38	
2.3 BootCat e os corpora de referência .............................................................. 40	
2.4 AntConc ........................................................................................................ 46	
2.5 Ganchos Terminológicos .............................................................................. 53	
2.6 Definição e exemplos ................................................................................... 59	
2.7 Ficha Terminológica ..................................................................................... 63	
2.8 Macro e microestrutura do dicionário ........................................................... 67	

 
Capítulo 3: Análise do corpus de estudo ............................................................... 70	

3.1 Energia solar fotovoltaica: o corpus e os termos em português ................... 70	
3.2 Énergie solaire photovoltaïque : o corpus e os termos em francês .............. 81	
3.3 Divisão dos termos em grupos ..................................................................... 91	

 
Capítulo 4: A busca por sinônimos e equivalentes ................................................ 99	

4.1 Célula, cellule e photopile ........................................................................... 103	
4.2 Inversor, onduleur e convertisseur ............................................................. 120	
4.3 Módulo e module, painel, placa e panneau ................................................ 123	
4.4 Silício e silicium .......................................................................................... 127	
4.5 Sistema e système, instalação e installation .............................................. 130	
4.6 Corrente e courant, tensão e tension ......................................................... 135	
4.7 Fotovoltaico, solar, photovoltaïque e solaire .............................................. 136	
4.8 Casos de polissemia, homonímia e falsos cognatos .................................. 137	
4.9 Outros termos ............................................................................................. 140	

 
 



 

 

Capítulo 5: Fichas Terminológicas ....................................................................... 143	
5.1 Fichas terminológicas dos termos em português ....................................... 143	
5.2 Fichas terminológicas dos termos em francês ........................................... 264	

 
Considerações finais ............................................................................................ 360	
 
Referências bibliográficas .................................................................................... 365	
 
Apêndice I ............................................................................................................ 371	
 
Apêndice II ........................................................................................................... 378	

 
  



 

 

18 

Introdução 
 

 

 

 Meu primeiro contato com a língua francesa aconteceu durante uma viagem a 

Paris, há muito tempo. Na época, eu cursava Engenharia de Energias Renováveis e 

Ambiente na Universidade Federal do Pampa, em Bagé/RS, e comecei a estudar o 

francês paralelamente. Terminada a graduação, percebi que deveria buscar um 

caminho diferente para minha formação e, em 2015, descobri os Estudos da 

Tradução. Fui estudar, então, como aluna especial na Universidade de São Paulo, 

São Paulo/SP, onde passei a conhecer o leque de possibilidades oferecidas pela 

Tradução e, entre elas, a Terminologia. Aprendi que todas as áreas do 

conhecimento deveriam ter seus termos estudados, analisados e descritos em 

materiais de referência, pois é pela terminologia que se passa adiante o 

conhecimento especializado. O estudo terminológico, por sua vez, é feito pelo 

terminológo, com o apoio de um especialista no assunto, em um trabalho conjunto 

para buscar e definir termos. Foi então que percebi a oportunidade de unir meus 

conhecimentos adquiridos na Engenharia com a área da Tradução, mais 

especificamente com a Terminologia, na tentativa de desempenhar um pouco o 

papel de terminóloga, um pouco o de especialista. Inicialmente, trabalharia com a 

terminologia das energias renováveis; no entanto, logo no início do mestrado, 

percebi a impossibilidade de estudar um tema tão amplo no curto período de dois 

anos. Optei, então, por um recorte: a terminologia da energia solar fotovoltaica 

(doravante ESF), assunto que, dentre os estudados durante a graduação, foi o que 

mais me interessou.  

O Brasil é um dos países com maior potencial solar do mundo (BRASIL 

SOLAIR, 2016), isto é, recebe grande quantidade de raios solares e, por isso, tem 

sido alvo de muitos investimentos de empresas nacionais e internacionais para a 

abertura de novas centrais solares. Comparando o Brasil com a Alemanha, por 

exemplo, o local menos ensolarado do Brasil recebe 40% mais radiação solar do 

que o local mais ensolarado da Alemanha – maior produtora de ESF do mundo 

(AMÉRICA DO SOL, 2016). Nos últimos anos, por conta da demanda e do 

desenvolvimento de novas tecnologias, houve um crescimento significativo da 

geração fotovoltaica: segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, em 
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2015 havia 25 usinas solares em operação no Brasil e 40 usinas outorgadas; em 

2016, a ESF já contava com 39 usinas em operação e 95 autorizadas a iniciar suas 

obras1. Atualmente, existem 46 usinas em operação, 38 em construção e 73 

empreendimentos com construção autorizada, mas ainda não iniciada (ANEEL, 

2017). Esses números, coletados ao longo dos dois anos de mestrado, são prova do 

crescimento da ESF no Brasil. Consequentemente, o assunto “energia solar 

fotovoltaica” tornou-se recorrente não apenas nos domínios da indústria energética, 

mas também no dia-a-dia das pessoas, na mídia e nas universidades, gerando uma 

demanda crescente por traduções especializadas – de sites, livros, contratos, 

propagandas, manuais de equipamentos, publicações acadêmicas, entre outros. 

 Textos técnicos, escritos por especialistas, são compostos pela terminologia 

da área, ou seja, pela linguagem utilizada pelos especialistas para se comunicarem 

e descreverem seu trabalho, a qual é, por vezes, compreensível apenas para quem 

é iniciado no assunto. Quando o tradutor, não especialista da área, se vê diante da 

tarefa de decifrar e traduzir esses textos, tem de recorrer a obras de referência, 

como dicionários técnicos bilíngues, para realizar o seu trabalho. Sobre a tradução 

de textos especializados, Aubert (1993, p. 54-55) comenta que 

 
[i]dealmente, o emissor do original utilizará, na produção do texto original, 
sua língua de domínio mais ativo, e discorrerá sobre assunto que conheça 
em profundidade. Da mesma forma idealizada, o Receptor-Tradutor terá 
conhecimento pelo menos equivalente do universo referencial em questão e 
produzirá o texto traduzido naquela que é sua língua de domínio mais ativo 
para leitores/ouvintes também dotados de suficiente competência linguística 
e referencial. 
 

 Podemos notar que, para esse autor, o tradutor deveria sempre realizar seu 

trabalho tendo como idioma de chegada o seu idioma nativo (ou o idioma que mais 

domina) e, ainda, possuir conhecimentos profundos sobre a temática do texto que 

traduzirá. No entanto, essa não é a realidade do mercado de tradução. Aubert 

(1993) afirma que todo tradutor experiente já se viu diante da situação de ter que 

traduzir um texto mesmo tendo competência limitada em ambas as línguas de 

chegada e partida ou de possuir a tarefa de traduzir um material com terminologia 

específica com a qual não está familiarizado. Desse modo, uma vez que “a 

qualidade de uma tradução especializada [...] requer o uso de terminologia (e não de 
																																																								
1 Dados retirados do Banco de Informações de Geração da Aneel em novembro de 2015 para 
apresentação de comunicação na 1a Jornada de Tradução e Adaptação (FFLCH/USP) e, em junho de 
2016, para o exame de qualificação de mestrado desta pesquisa. 
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paráfrases)”2,3 (CABRÉ, 1999, p.192), é importante que sejam feitos estudos com a 

finalidade de compilar materiais de referência bilíngues e multilíngues das mais 

diversas áreas do conhecimento. Demai (2006, p. 22) comenta, também, que 

“qualquer área da prática científica, técnica ou tecnológica deve [...] contar com a 

descrição terminográfica de seu universo discursivo”. Desse modo, os estudos 

terminológicos, que abrangem um campo bastante vasto de atuação, devem 

priorizar o estudo de temas pertinentes à sociedade, à ciência e à tecnologia. 

 A ESF é uma área relativamente nova e, por isso, ainda não possui uma 

descrição aprofundada de sua terminologia. Ao procurar por obras de referência 

sobre o assunto, o tradutor encontra sites da Internet com pequenos glossários 

monolíngues ou bilíngues envolvendo a língua inglesa. No entanto, é evidente a 

ausência de materiais envolvendo outros idiomas, como o português e o francês, o 

que já justifica em grande parte a relevância do presente trabalho. Para desenvolver 

a pesquisa, realizamos um estudo bilíngue baseado em corpus da terminologia da 

energia solar fotovoltaica contemplando os idiomas português do Brasil e francês da 

França. O trabalho teve, como objetivo final, o estudo dos termos da área nos dois 

idiomas, seus sinônimos e equivalentes, além da elaboração de uma definição e 

exemplos para cada um dos termos coletados. Esse material, reunido em fichas 

terminológicas, poderá ser utilizado futuramente na elaboração de um dicionário 

bilíngue bidirecional de ESF direcionado a tradutores de textos especializados. 

 A pesquisa seguiu os preceitos da Teoria Comunicativa da Terminologia 

(CABRÉ, 1999) e utilizou as ferramentas da Linguística de Corpus para análise dos 

dados. Dois corpora comparáveis (um de estudo e outro de referência) de ESF 

foram compilados nos idiomas português e francês, compostos por textos escritos 

por nativos em cada idioma e especialistas no assunto. A partir do software AntConc 

e de suas ferramentas (Word List, Keyword List, Concordance e Collocates), os 

corpora foram analisados para a elaboração de uma lista de candidatos a termo da 

área. 

 Em seguida, analisamos os conceitos dos termos pelos contextos, com o 

apoio dos ganchos terminológicos (DUBUC, 1985). Esses ganchos, ou traços 

descritores, foram utilizados para verificar as relações de sinonímia entre termos do 
																																																								
2 Neste trabalho, todas as citações em português extraídas de textos em idioma estrangeiro foram 
traduzidas por nós. As citações encontram-se em português no corpo do texto, seguidas por uma 
nota para o texto fonte. 
3 "la calidad de una traducción especializada […] requiere el uso de terminología (y no de paráfrasis)". 
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mesmo idioma e de equivalência entre pares de termos português-francês. Fichas 

terminológicas foram, então, elaboradas contendo informações obtidas durante as 

análises, definição e exemplos cada termo, segundo as normas propostas por Pavel 

e Nolet (2002).  

 Assim, no Capítulo 1, intitulado “Energia solar fotovoltaica, terminologia e 

tradução”, abordamos a diferença entre os diferentes tipos de energia solar e 

apresentamos a ESF, explicando os principais conceitos da área. Em seguida, 

discutimos brevemente a diferença entre Terminologia e terminologia – com a 

primeira letra maiúscula ou minúscula – e versamos sobre a Teoria Geral da 

Terminologia, a Teoria Comunicativa da Terminologia e os principais conceitos da 

Terminologia, tais como termo e linguagens de especialidade, citando exemplos e 

explicando-os. Por fim, tratamos da importância dos estudos terminológicos para o 

tradutor como apoio em seu processo tradutório, considerando a problemática da 

terminologia da ESF. 

 No Capítulo 2, “Fundamentos teóricos, material e metodologia”, discorremos 

sobre a Linguística de Corpus, apresentando a definição de corpus (seção “2.1 

Linguística de Corpus”) e dos principais tipos de corpora existentes. A seção 2.2 (“O 

corpus de estudo”) expõe o corpus utilizado para a pesquisa, e a seção 2.3 

(“BootCat e os corpora de referência”) explica o uso do software BootCaT e o 

método de elaboração dos corpora de referência. A seção 2.4 (“AntConc”) traz 

comentários sobre o software de análise linguística AntConc e suas ferramentas. A 

seção seguinte, “Ganchos Terminológicos”, expõe a teoria de mesmo nome, criada 

por Dubuc (1985), e trata de conceitos importantes para este trabalho, como o de 

traços descritores e o de relação de equivalência e sinonímia. A seguir, na seção 2.6 

(“Definição e exemplos”), discorremos sobre a redação dos enunciados definitórios e 

dos exemplos forjados, dispostos nas fichas terminológicas. Essas são explicadas 

na seção seguinte, "Fichas Terminológicas”, na qual explicamos o processo de 

elaboração e preenchimento das mesmas. Por fim, a seção 2.8 (“Macro e 

microestrutura do dicionário") apresenta uma proposta de macro e microestrutura 

para um dicionário terminológico de ESF, que poderá ser feito a partir dos resultados 

deste estudo. 

 Os Capítulos 3 e 4 ilustram todo o processo de investigação utilizado na 

pesquisa. O Capítulo 3, “Análise do corpus de estudo”, é divido em três seções. A 

primeira, intitulada "Energia solar fotovoltaica: o corpus e os termos em português", 
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traz a análise do corpus de estudo em português, desde a lista de palavras e a lista 

de palavras-chave geradas pelo AntConc até a análise das linhas de concordância 

dos candidatos a termos simples e complexos da área. De forma análoga, a seção 

3.2, “Énergie Solaire Photovoltaïque : o corpus e os termos em francês", apresenta 

as análises feitas do corpus de estudo em francês e as listas de palavras e de 

palavras-chave obtidas através do AntConc, além da busca por unidades 

terminológicas simples e complexas nas linhas de concordância do Concord. A 

seção seguinte, "Divisão dos termos em grupos", por sua vez, mostra que, para 

facilitar as análises terminológicas na busca por sinônimos e equivalentes, os termos 

foram divididos em grupos, dentro dos quais procuramos reunir termos pertencentes 

a um mesmo campo semântico. A lista apresentada na seção 3.3 é a lista definitiva 

de termos – que se encontram, em ordem alfabética, no Apêndice II. 

 O Capítulo 4, "A busca por sinônimos e equivalentes", cita vários exemplos de 

como os termos foram estudados, da busca por seus ganchos terminológicos em 

contextos do corpus de estudo e em materiais de apoio, além da classificação dos 

ganchos encontrados – os ganchos foram classificados segundo Dubuc (1985), por 

exemplo, em ganchos de natureza, finalidade, material etc. Dessa forma, o capítulo 

relata a busca pelas relações de equivalência e sinonímia de cada grupo de termos, 

como segue: “4.1 Célula, cellule e photopile”, “4.2. Inversor, onduleur e 

convertisseur”, “4.3 Módulo e module, painel, placa e panneau", "4.4 Silício e 

silicium”, “4.5 Sistema e système, instalação e installation”, “4.6 Corrente e courant, 

tensão e tension”, “4.7 Fotovoltaico, solar, photovoltaïque e solaire”, “4.8 Casos de 

homonímia, polissemia e falsos cognatos” e “4.9 Outros termos”. 

 O Capítulo final da dissertação, “Fichas Terminológicas", contém todas as 433 

fichas preenchidas, uma para cada termo estudado, duas por página, divididas em 

duas seções: "5.1 Fichas terminológicas dos termos em português" e “5.2 Fichas 

terminológicas dos termos em francês".  

 Por fim, as “Considerações finais” trazem um resumo das etapas para a 

realização desta pesquisa de mestrado, seguido pelos resultados mais relevantes 

dentre os obtidos, concluindo, assim, este trabalho. O Apêndice I possui a listagem 

de todos os candidatos a termo da área em português e em francês, organizados 

segundo os possíveis sinônimos e equivalentes – visto que essa lista foi feita antes 

da busca e análise dos ganchos terminológicos. O Apêndice II, por sua vez, abrange 



 

 

23 

todos os termos estudados, organizados em duas listas: a primeira contendo os 

termos em língua portuguesa e a segunda, os termos em língua francesa. 
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Capítulo 1: Energia solar fotovoltaica, terminologia e tradução 
 

 

 

 O desenvolvimento de um país está relacionado diretamente à geração de 

energia: não é possível aumentar seu desenvolvimento sem aumentar sua produção 

energética. Nesse âmbito, as energias renováveis surgiram para ajudar a suprir a 

demanda por eletricidade, variando a matriz energética mundial de forma 

sustentável, sem causar impactos negativos ao meio ambiente. Trata-se de formas 

de obtenção de energia por meio do uso de fontes alternativas aos combustíveis 

fósseis, tal como o carvão mineral e o petróleo cuja escassez é iminente. Ao longo 

das últimas décadas, as energias renováveis foram – e continuam a ser – estudadas 

e desenvolvidas a tal ponto que hoje obtêm grande destaque na matriz energética 

mundial. 

 Dentre as energias limpas mais empregadas atualmente, podemos citar a 

energia hídrica4, a energia eólica5 e a biomassa6, que são formas indiretas de 

energia do Sol. No entanto, os raios solares também são aproveitados diretamente 

pela Energia Solar, que pode ser dividida em Energia Solar Térmica e Energia Solar 

Fotovoltaica. 

 Um sistema solar térmico é um conjunto de equipamentos que permite 

aquecer água diretamente com o calor do sol. Assim, para a geração de energia 

solar térmica (ver Figura 1.1a), um coletor solar é instalado no telhado de um imóvel, 

juntamente com um reservatório térmico (boiler); a água flui do reservatório para o 

coletor solar, onde troca calor com a radiação solar, antes de retornar ao 

reservatório. A energia solar fotovoltaica, por sua vez, é a conversão direta dos raios 

solares em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico, que se caracteriza pela 

																																																								
4 As centrais hidrelétricas, de pequeno, médio e grande porte, utilizam a força da queda d'água de 
barragens para mover turbinas e gerar hidroeletricidade. A usina hidrelétrica Itaipu Binacional é uma 
das maiores centrais geradoras de energia do mundo; possui uma capacidade instalada de 14 GW e 
é responsável por fornecer cerca de 17% da energia consumida no Brasil e 76% da energia 
consumida no Paraguai (ITAIPU, 2017). 
5 Energia proveniente da transformação da força do vento por meio de aerogeradores ou turbinas 
eólicas. É, atualmente, a terceira fonte energética mais empregada no Brasil, atrás apenas das 
centrais termoelétricas cujo combustível é o carvão e o óleo e das usinas hidrelétricas (ANEEL, 
2017). 
6 Biomassa é todo recurso renovável que provêm de matéria orgânica, seja de origem vegetal ou 
animal, e que tenha por objetivo principal a produção de energia (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 
2015). Assim, quando falamos em biomassa na matriz energética, estamos abrangendo 
biocombustíveis, biogás, queima de carvão vegetal, casca de arroz, cana-de-açúcar, entre outros. 
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conversão dos fótons, contidos na luz do Sol, em energia elétrica (Neosolar, 2017; 

Villalva e Gazoli, 2012; Zilles et al., 2012). A Figura 1.1b exemplifica um sistema 

fotovoltaico instalado em uma residência: 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.1: Exemplo de um sistema de energia solar (a) térmico e (b) fotovoltaico. 
Fonte: EAS Solar, 2017; Real Solar, 2017. 

 

 O dispositivo elementar da ESF é a célula fotovoltaica (ver Figura 1.2a), 

composta por materiais semicondutores. Segundo Zilles et al. (2012, p. 13), esses 

materiais possuem "a capacidade de absorver a energia contida nos fótons 

presentes na radiação luminosa incidente, transformando-a em eletricidade”. Em 

outras palavras, quando esses materiais são expostos à luz do Sol, ocorre o efeito 

fotovoltaico, isto é, os elétrons que compõem o semicondutor absorvem a energia 

contida na luz do Sol e se aceleram, gerando corrente e tensão (que podem ser 

aproveitadas na forma de eletricidade). Existem diversos tipos de células 

fotovoltaicas como, por exemplo, as células cristalinas, feitas com silício 

monocristalino e policristalino, que dominam cerca de 95% do mercado fotovoltaico 

atualmente (VILLALVA E GAZOLI, 2012, p. 66), visto que o silício é um dos 

materiais mais abundantes na natureza. Outra tecnologia de células, um pouco mais 

recente, é a dos filmes finos, fabricados, por exemplo, com silício amorfo, telureto de 

cádmio (CdTe) ou disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS). Por serem flexíveis, os 

filmes finos podem ser adaptados a diversas superfícies, como mostra a Figura 1.2b: 
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(a) 

 
(b) 

Figura 1.2: Célula fotovoltaica (a) de silício policristalino e (b) de filmes finos. 
Fonte: Power and Energy, 2017. 

 

 Para obter maior quantidade de eletricidade, as células fotovoltaicas são 

agrupadas em painéis, módulos ou placas solares. A Figura 1.3 traz o exemplo de 

vários módulos fotovoltaicos de silício monocristalino, nos quais é possível ver as 

células monocristalinas: 

 

 
Figura 1.3: Módulos fotovoltaicos feitos de silício monocristalino. 

Fonte: Africa Energy CMBT, 2017. 

 

 Um sistema fotovoltaico, que opera captando a luz do Sol e transformando-a 

em eletricidade, pode trabalhar de forma isolada ou em conjunto com a rede de 



 

 

27 

distribuição de energia elétrica. O primeiro caso é o do chamado sistema fotovoltaico 

isolado, que oferece a possibilidade de levar energia elétrica a locais afastados cuja 

população não tem acesso às linhas de transmissão. Esses sistemas podem 

constituir-se de um banco de baterias solares para armazenamento da produção 

excedente de energia que será aproveitada posteriormente em períodos chuvosos 

ou de baixa insolação. O segundo caso é o do sistema fotovoltaico conectado à 

rede, que, como seu nome indica, opera ligado à rede elétrica da concessionária, 

podendo injetar ou retirar energia conforme as necessidades e trazendo, assim, 

grande vantagem econômica para o proprietário da instalação. Ambos os tipos de 

sistema podem ser compostos por um ou mais painéis fotovoltaicos e devem ter um 

inversor fotovoltaico para transformar a corrente contínua gerada pelos painéis em 

corrente alternada. 

 Os sistemas descritos acima são de fácil instalação e necessitam de pouca 

manutenção. Além disso, a ESF utiliza uma fonte de energia infinita (o Sol), 

totalmente renovável, livre de poluição ambiental e sonora (PORTAL SOLAR, 2016). 

Essas são características que, juntas, fazem com que o emprego da ESF venha 

crescendo de forma exponencial no mundo todo. A ESF está, assim, presente na 

televisão, nos jornais, na Internet, nas escolas, propagandas de produtos e novos 

equipamentos, contratos de empresas ou materiais acadêmicos. Essas diferentes 

formas de discurso trazem sempre consigo, em maior ou menor grau, a terminologia 

da energia solar fotovoltaica. 

 É possível definir “terminologia” como um conjunto de termos próprio a uma 

área do conhecimento, ou seja, um conjunto de unidades lexicais que possuem um 

caráter técnico-científico e que são utilizadas nos discursos especializados. Nesse 

sentido, costuma-se utilizar a grafia com “t” minúsculo para diferenciar “terminologia” 

de “Terminologia”, com “T” maiúsculo, que designa a disciplina que estuda os 

termos. Pode-se dizer, assim, que as terminologias são utilizadas desde os tempos 

antigos quando o homem começou a nomear os objetos ao seu redor e a descrever 

as suas atividades. Por outro lado, os estudos terminológicos são recentes e a 

Terminologia passou a ser vista como campo de estudos apenas na segunda 

metade do século XX (KRIEGER; FINATTO, 2015). 

 Existem muitas abordagens teóricas a respeito dos estudos terminológicos, 

como a da Escola Russa, representada por D. S. Lotte (1930). Mas foi nos anos 
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1970 que a Terminologia se afirmou como disciplina, a partir da Teoria Geral da 

Terminologia (doravante TGT), criada pelo engenheiro Eugen Wüster. 

 A TGT foi criada com finalidade normalizadora e padronizadora, preconizando 

uma linguagem técnico-científica unívoca e livre das imprecisões e polissemias 

existentes na língua natural. Na época, era uma abordagem de orientação 

onomasiológica, partindo do conceito para o termo e representando cada conceito 

com um único termo; logo, pretendia-se dar maior precisão à comunicação entre 

especialistas ao serem evitados termos polissêmicos, sinônimos ou homônimos 

(WÜSTER, 1998), fenômenos comuns na língua em geral. 

 Com o surgimento de novas disciplinas, áreas do conhecimento que se 

entrelaçam e os avanços da ciência e da tecnologia, seguidos pela grande difusão 

dos conhecimentos especializados, “muitas unidades da língua geral sofrem 

processo de terminologização, isto é, adquirem sentidos especializados que 

coexistem com os sentidos comuns da língua geral” (KRIEGER, 2001a, p. 27). 

Dessa forma, a tarefa de delimitar a fronteira entre o léxico comum e o especializado 

tem se tornado cada vez mais complexa. 

 Nesse sentido, Cabré (1999, p. 148) comenta que a teoria de Wüster, de 

caráter prescritivo, se aplica a contextos “fortemente estruturados e com objetivo 

prioritário de garantir uma univocidade comunicativa”7, mas, ainda nas palavras da 

autora, a TGT 

 
[...] não pode descrever satisfatoriamente a complexidade do léxico 
especializado, explicar globalmente a comunicação especializada e suas 
unidades mais representativas e nem descrever as variedades 
terminológicas em toda sua complexidade representativa e funcional. 
(CABRÉ, 1999, p. 96).8 
 

 Com o intuito de desenvolver uma teoria que desse conta dessa 

complexidade dos termos, Cabré propôs, nos anos 1990, a Teoria Comunicativa da 

Terminologia (doravante TCT), de caráter descritivo e semasiológico. Com essa 

nova abordagem9, os estudos terminológicos passaram a ser feitos pela perspectiva 

																																																								
7 “[...] fuertemente estructurados y con la voluntad prioritaria de garantizar una univocidad 
comunicativa [...]”. 
8 “[...] no puede describir satisfactoriamente la complejidad del léxico especializado ni explicar 
globalmente la comunicación especializada y sus unidades más representativas, ni tampoco describir 
las variedades terminológicas en toda su complejidad representativa y funcional”. 
9 Vale ressaltar que, posteriormente à TGT, surgiram outras abordagens além da TCT, tais como a 
Socioterminologia (GAUDIN, 1993), a Terminologia Textual (SLODZIAN, 2000) e a Teoria 
Sociocognitiva da Terminologia (TEMMERMAN, 2000). 
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da comunicação real, que inclui a comunicação especializada e a espontânea. A 

TCT considera que o conhecimento especializado não é uniforme e que, em uma 

situação comunicativa, não existe uma barreira limítrofe entre conhecimento 

especializado e conhecimento geral. 

 A Terminologia tem como objeto de estudo as unidades terminológicas – ou 

termos – e a Teoria Comunicativa as trata como poliédricas: são, ao mesmo tempo, 

unidades linguísticas, cognitivas e socioculturais que exprimem conceitos técnicos e 

científicos, mas não deixam de ser signos de uma língua natural (geral) e, portanto, 

não existem fora de contexto. Ou seja, “os termos não pertencem a um âmbito, eles 

são empregados em um âmbito com um valor singularmente específico”10 (CABRÉ, 

1999, p. 124). 

 Assim, é a situação comunicativa que determinará o valor dos termos, seja 

num contexto mais especializado ou menos especializado. Nas palavras de Dubuc 

(1985, p. 59), a unidade terminológica é 

 
um termo que designa uma noção própria do domínio estudado (unidade 
conceitual) ou que exprime, de maneira particular ao domínio, uma 
realidade que a língua geral traduziria de forma diferente (unidade 
funcional).11 
 

 Desse modo, os termos assumem diferentes valores dependendo dos 

contextos em que ocorrem. Vejamos o exemplo “célula”. Zilles et al (2012, p. 17), no 

livro Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica, descrevem as células 

fotovoltaicas como “dispositivos feitos de materiais semicondutores, construídos de 

forma a aproveitar o efeito fotovoltaico para a produção de eletricidade”. De forma 

análoga, Wanderley e Campos (2013, p. 6), em seu artigo Perspectiva de Inserção 

da Energia Solar Fotovoltaica na Geração de Energia Elétrica no Rio Grande do 

Norte, dizem que 

 
as células fotovoltaicas convertem a energia radiante em energia elétrica 
através do efeito fotoelétrico, que ocorre quando um elétron salta para uma 
órbita mais externa em função da incidência de luz sobre a célula. 
 

																																																								
10 “Los términos no pertenecen a un ámbito sino que son usados en un ámbito con un valor 
singularmente específico”. 
11 “[...] est un terme qui désigne une notion propre au domaine étudié (unité conceptuelle) ou qui 
exprime de façon particulière à ce domaine, une réalité que la langue générale traduirait autrement 
(unité foctionnelle)”. 
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 Em contraste, temos a definição retirada do site da empresa Decibel, 

revendedora de células e outros equipamentos. Segundo ela, “células fotovoltaicas 

são dispositivos que possuem a capacidade de transformar a energia luminosa, 

proveniente do Sol, em energia elétrica” (DECIBEL, 2016). Essas definições 

exemplificam o uso de um mesmo termo dentro de um domínio, denominando um 

mesmo conceito, mas sendo empregado em situações comunicativas distintas. 

Enquanto as duas primeiras definições foram retiradas de materiais escritos para 

especialistas, a última definição foi escrita para um público mais amplo, não 

necessariamente especialista. Esses são diferentes valores que um termo pode ter 

dentro da mesma área, dependendo da densidade terminológica do discurso – 

quanto maior o nível de especialização, maior será o uso de terminologia. 

 Vejamos, agora, a descrição da lexia “célula” num dicionário de língua geral, o 

Dicionário Aulete Digital. No Quadro 1.1, nota-se que “célula” é uma palavra que 

possui diferentes acepções, dependendo da área do conhecimento em que é 

utilizada. Quando lemos um livro de Biologia, sabemos, por intuição, que “célula” é 

uma “estrutura microscópica que constitui os seres vivos”; mas quando se trata de 

música, “célula” passa a ser um termo que designa um “motivo melódico ou rítmico”. 

Nessa obra, a palavra com sentido diferente em domínios diferentes foi considerada 

polissêmica, ou seja, “um signo linguístico que possui vários sentidos” (DUBOIS et 

al., 1973, p. 471). Entretanto, dependendo do ponto de vista do lexicógrafo, ou 

terminógrafo, o caso pode ser tratado como homonímia, isto é, uma “palavra que se 

pronuncia e/ou que se escreve como outra, sem ter, porém, o mesmo sentido” 

(DUBOIS et al., 1973, p. 326). Neste último caso, as palavras devem aparecer como 

entradas distintas no dicionário: 

 
Quadro 1.1: Parte do verbete "célula" de um dicionário de língua geral. 

(cé.lu.la) 
sf. 
1. Biol. Estrutura microscópica que constitui os seres vivos, composta 
basicamente de membrana, citoplasma e de um núcleo onde se encontra o 
material genético. 
2. Mús. Motivo melódico ou rítmico que pode aparecer isolado ou integrado a 
uma contextura temática. 
3. Aer. Conjunto formado pelas asas e a fuselagem de uma aeronave. 
4. Cubículo onde fica(m) o(s) preso(s); CELA 
5. Inf. Numa planilha eletrônica, o espaço compreendido pela interseção de 
linhas e colunas, que pode conter alguma informação. 

Fonte: Dicionário Aulete Digital, 2016. 
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 O quadro acima trata da palavra “célula” em diferentes campos do 

conhecimento. No entanto, casos de polissemia e homonímia também ocorrem 

dentro de um mesmo domínio, como a palavra “célula” no âmbito da medicina, que 

possui três conceitos diferentes no Dicionário de Termos Médicos da Porto Editora 

(Quadro 1.2): 

 
Quadro 1.2: Verbete “célula” de um dicionário especializado em medicina. 

Célula 
nome feminino 
1. pequena câmara para exame das preparações ao microscópio. 
2. pequena cavidade mais ou menos fechada do tecido ósseo esponjoso e dos 
seios cavernosos. 
3. a mais pequena unidade de estrutura viva, capaz de ter existência 
autónoma, composta de uma membrana onde está o protoplasma e um núcleo 
e o nucléolo, além de muitas outras estruturas, designadas organelos. A célula 
é a unidade fundamental dos tecidos dos seres vivos, e tem dimensões muito 
variadas e a capacidade de se mudar ou transformar consoante a sua 
funcionalidade. 

Fonte: Freitas e Costa, 2016. 

 

 Dentro de uma mesma área do conhecimento, um termo pode ser 

responsável por formar outros termos, como acontece com “célula” no âmbito da 

ESF, que forma “célula fotovoltaica” e “célula de filmes finos”, entre outros. Assim, 

podemos classificar os termos em simples ou complexos. Entendemos por termos 

simples aqueles que são formados por apenas uma unidade lexical, como, por 

exemplo, “célula”, “inversor” e “silício”. Já os termos complexos são aqueles 

compostos por duas ou mais unidades lexicais, como “célula de filmes finos”, 

“energia solar”, “painel solar fotovoltaico” e “sistema fotovoltaico conectado à rede”. 

Segundo Krieger (2001a, p. 30), os termos complexos constituem cerca de 80% das 

terminologias, fazendo com que os termos simples sejam a minoria. 

 Por estudar os termos, outro objeto de análise da Terminologia são os 

discursos especializados, ou seja, a comunicação feita entre especialistas de uma 

área do conhecimento. Essa comunicação se dá com o uso em conjunto da 

linguagem de especialidade própria da área e da língua geral do falante. Temos, 

então, dois tipos de linguagem: a língua geral (LGP – language for general 

purposes) é do conhecimento de todos os nativos de um idioma e é usada para se 

falar de assuntos diversos; as linguagens de especialidade (LSP – language for 

special purposes) são os instrumentos básicos de comunicação entre especialistas, 
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pois possuem o vocabulário – ou terminologia – próprio da área (BOWKER; 

PEARSON, 2002). Juntas, a língua geral e as linguagens de especialidade 

representam o léxico de um idioma, isto é, são o conjunto de palavras que forma o 

saber compartilhado de uma comunidade. 

 As linguagens de especialidade possuem algumas características próprias 

que as distinguem da língua geral. Segundo Cabré (1999, p. 212), são basicamente 

denotativas e procuram evitar a polissemia, a fim de manter uma comunicação 

direta; possuem alto grau de restrição sintática, uma vez que ficam limitadas a 

alguns propósitos comunicativos, como descrever, argumentar, classificar e avaliar; 

apresentam um léxico específico e usam fraseologismos próprios da área. 

 A partir de uma linguagem de especialidade, a comunicação pode ser feita em 

diferentes níveis de especialização. Cabré (1999, p. 186) os classifica, em ordem de 

maior para menor grau de especialização, da seguinte forma: 

 
• Comunicação entre especialistas; 
• Comunicação entre especialista e aprendiz; 
• Comunicação entre especialista ou mediador comunicativo e público 

geral. 
 

 Assim, podemos dizer que a linguagem empregada varia de acordo com o 

modo da comunicação, como seu objetivo etc. Um especialista pode se dirigir a 

outro da mesma área por meio da LSP, que é de conhecimento de ambos e de alta 

densidade terminológica. No entanto, a especificidade da linguagem deve ser um 

pouco menor entre a comunicação do especialista com seus aprendizes, que estão 

sendo iniciados no assunto e, portanto, ainda não conhecem toda a terminologia da 

área, além de ser mais explicativa e definitória. Já ao se comunicar com o público 

geral, para fins de informação ou difusão de conhecimento especializado, o 

especialista deve fazer uso de uma linguagem próxima à língua geral e de 

paráfrases, procurando evitar a terminologia da área ou explicá-la e definí-la. 

 Isso ocorre com a comunicação especializada em qualquer área do 

conhecimento, inclusive com a energia solar fotovoltaica. Numa comunicação com 

menor grau de especialização, aparecerão algumas unidades terminológicas da 

área, como "célula fotovoltaica" e "painel solar", que já fazem parte do conhecimento 

da população – seja um conhecimento adquirido por meio da mídia ou de 

propaganda de produtos, seja pelo emprego da ESF em suas residências. Em 

comunicação com maior grau de especialização, no entanto, aparecerão outros 
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termos, como "efeito fotovoltaico", "corrente nominal", "célula fotovoltaica de 

heterojunção”, “silício grau solar", “inversor de fileira" e “arranjo fotovoltaico”, 

compreensíveis apenas pelos iniciados no domínio.  

 Sobre a relação existente entre Terminologia e Tradução, podemos dizer que 

são dois campos do conhecimento que surgiram a partir da necessidade prática do 

ser humano de se comunicar. Segundo Cabré (1999, p.199), são “duas matérias 

interdisciplinares de base linguística, constituídas por fundamentos procedentes das 

mesmas disciplinas: as ciências da linguagem, as ciências cognitivas e as ciências 

da comunicação”12. Assim, a Terminologia e a Tradução são duas disciplinas muito 

próximas, mas que possuem propósitos, metodologias e objetos de estudo 

diferentes. 

 A Terminologia tem um caráter pré-finalista, pois constitui um meio para 

outras atividades, como a própria tradução, a interpretação e a redação de textos 

especializados. Seu objeto de estudo são as unidades terminológicas, os conceitos 

que as envolvem e os textos especializados (habitats naturais dos termos). Já a 

Tradução é uma disciplina de caráter finalista, pois, como veremos, apresenta um 

fim em si mesma (RAMOS, 2001, p. 165). 

 A Tradução, por sua vez, tem como objetivo transpor “ideias expressas em 

uma língua de partida [...] para uma língua de chegada distinta [...]”13 (CABRÉ, 1999, 

p. 191). Nesse processo, o tradutor se vê frente a desafios impostos pelos textos, 

como questões culturais, linguísticas, cognitivas, psicológicas e sociológicas. 

Quando se trata de textos especializados, surge um novo desafio: para realizar o 

seu trabalho, é necessário que o tradutor conheça ou venha a conhecer a 

terminologia da área. Podemos dizer, então, que o ponto de intersecção entre a 

Tradução e a Terminologia é a tradução de textos técnicos. Sobre a relação entre as 

linguagens de especialidade e o tradutor, Zavaglia e Nascimento (2009, p. 3) 

observam que essas linguagens são 

 
[...] um fundamental instrumento na comunicação entre os especialistas e 
por isso cabe ao tradutor especializado, que atua como um mediador entre 
especialista de maior ou menor grau, converter-se igualmente em 
especialista. Em outras palavras, espera-se que o tradutor técnico adquira 

																																																								
12 “[…] se trata de dos materias interdisciplinares de base lingüística, constituidas por la aportación de 
fundamentos procedentes de las mismas disciplinas: las ciencias del lenguaje, las ciencias de la 
cognición y las de la comunicación”. 
13 “[...] ideas expresadas en una lengua de partida […] a una lengua distinta de llegada [...]”. 
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conhecimentos especializados acerca das terminologias para que possa 
realizar com segurança (e competência) o seu trabalho. 

 

 Tal é a importância da Terminologia para o processo tradutório, uma vez que, 

segundo Aubert (2001, p. 12), os tradutores profissionais 

 
apresentam-se como um dos principais grupos de usuários finais dos 
produtos da pesquisa terminológica (glossários, dicionários técnicos, bases 
de dados terminológicos etc.). Nessa perspectiva, cabe aos estudos 
terminológicos gerarem esses produtos, com base em metodologias 
adequadas, proporcionando recursos confiáveis para o exercício da tarefa 
tradutória. 

 

 Dessa forma, materiais como dicionários, glossários e bancos de dados 

especializados servem de auxílio a tradutores que, devido à realidade do mercado 

da tradução, não são, necessariamente, especialistas na temática dos textos que 

recebem para traduzir. Os terminólogos e terminógrafos, por sua vez, são os 

responsáveis pela elaboração de tais materiais. Nas palavras de Krieger (2001b, p. 

156), é a Terminologia que “oferece os fundamentos teóricos e metodológicos para a 

terminografia, ou seja, para a produção de instrumentos de referência 

especializada”. 

 Assim, este trabalho de mestrado vai ao encontro das necessidades do 

tradutor, buscando estudar, compreender e descrever a terminologia da energia 

solar fotovoltaica, área nova e ainda pouco contemplada pelos terminológos e 

terminógrafos. Com isso, esperamos elaborar um material que possa servir para a 

construção de um dicionário terminológico bilíngue e bidirecional, tendo como 

público-alvo tradutores do par de línguas português-francês. 
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Capítulo 2: Fundamentos teóricos, material e metodologia 
 

 

 

 Neste trabalho, realizamos as análises por meio das ferramentas 

proporcionadas pela Linguística de Corpus, como o software AntConc, e pela teoria 

de Ganchos Terminológicos (DUBUC, 1985). O software BootCat foi utilizado para 

compilar os corpora de referência, necessários para a análise do corpus de estudo. 

Além disso, elaboramos um modelo de Ficha Terminológica para realizar o 

fichamento dos termos estudados. A seguir, versaremos sobre essas ferramentas e 

suas aplicações dentro da pesquisa. 

 

2.1 Linguística de Corpus 
 
 A Linguística de Corpus (doravante LC) é uma disciplina que passou a ser 

amplamente empregada no início dos anos 2000, quando os computadores pessoais 

foram popularizados (SANTOS, 2015). Trata-se de uma abordagem linguística que 

permite ao pesquisador entrar em contato com uma série de fenômenos linguísticos 

em situações reais de uso, por meio de programas computacionais especialmente 

desenvolvidos. 

 Bevilacqua (2013, p.12) comenta que o surgimento da LC implica “novos 

procedimentos metodológicos terminográficos”. De fato, anteriormente à LC, a 

extração de termos de textos especializados era feita de forma manual em 

documentos impressos e os conceitos eram escritos em fichas de papel. 

Atualmente, existem softwares capazes de compilar corpora com centenas de 

milhares de palavras em poucos minutos e analisá-los em segundos. 

 Tagnin (2015a, p. 19) explica que a LC é: 

 
[uma] abordagem [que] parte da observação de uma grande quantidade de 
textos, reunidos em corpora (plural de corpus), para, a partir deles, fazer 
inferências a respeito de como a língua é usada. A observação é feita por 
meio de ferramentas computacionais, que fornecem dados quantitativos, 
mas que também permitem análises qualitativas. 

 

 Assim, a LC tem como objeto de estudo os corpora. Para Sanchez e Cantos 

(1996, p. 8-9), corpus é: 
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[u]m conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da 
língua, ou ambos) sistematizados segundo determinados critérios, 
suficientemente extensos em amplitude e profundidade, de maneira que 
sejam representativos da totalidade do uso linguístico ou de algum de seus 
âmbitos, dispostos de tal modo que possam ser processados por 
computador, com a finalidade de propiciar resultados vários e úteis para a 
descrição e análise. 

 

De forma análoga, Bowker e Pearson (2002, p. 9) definem corpus como: 

 
[...] uma coleção volumosa de textos autênticos que foram guardados em 
formato eletrônico de acordo com um conjunto específico de critérios. 
Temos aqui quatro características importantes, que devem ser observadas: 
"autenticidade", "eletrônico", "volumosa" e "critérios específicos”.14,15 

 

 As características grifadas por nós na citação acima são importantes, pois 

tornam os corpora diferentes de outros tipos de textos. O corpus deve estar em 

formato de texto “.txt” para que possa ser processado por ferramentas 

computacionais, deve ser extenso o suficiente para que seja representativo da 

linguagem que se deseja estudar e, além disso, deve servir para um propósito pré-

determinado de estudo (OLIVEIRA; MÜLLER, 2013, p. 50). O corpus deve, também, 

ser composto por linguagem humana em situações reais de uso, ou seja, os textos 

utilizados não podem ter sido escritos com o propósito de figurar no corpus, mas 

com propósitos naturais, como a comunicação entre humanos. Caso contrário, o 

corpus será composto por uma linguagem artificial e não será, portanto, 

representativo de situações reais de uso da língua.  

 

2.1.1 Tipos de Corpora 

 

 Podemos classificar os corpora basicamente em: on-line ou off-line; 

monolíngues, bilíngues ou multilíngues; e paralelos ou comparáveis (TAGNIN, 

2015a, p. 20). A seguir, falaremos sobre cada um deles. 

 

2.1.1.1 Corpora on-line e off-line 

 Os corpora on-line são aqueles que estão disponíveis diretamente na Internet 

e que podem ser consultados através de ferramentas dentro do próprio site – é o 

																																																								
14 Grifos nossos. 
15 "[...] a large collection of authentic texts that have been gathered in electronic form according to a 
specific set of criteria. There are four important characteristics to note here: 'authentic', 'electronic', 
'large' and 'specific criteria'".  
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caso do “Corpus do Português”16 e do “COCA"17. Já os corpora off-line são aqueles 

compilados por pesquisadores para a realização de estudos específicos e 

necessitam de programas computacionais para serem analisados. 

 

2.1.1.2 Corpora mono-, bi- e multilíngues 

 Como o próprio nome indica, os corpora monolíngues são aqueles compostos 

por textos em um único idioma, enquanto que os bilíngues e multilíngues possuem, 

respectivamente, dois ou mais idiomas. De acordo com Tagnin (2015a, p. 22), os 

corpora multilíngues "são os mais usados nos estudos relativos à Tradução, pois 

permitem a comparação entre línguas” e podem ser paralelos ou comparáveis. 

 

2.1.1.3 Corpora paralelos e comparáveis 

 Os corpora paralelos possuem textos escritos originalmente em um idioma e 

suas traduções em uma ou mais línguas. São amplamente empregados para 

comparar um texto original com duas ou mais traduções existentes, além de 

servirem para verificar as decisões tomadas pelo tradutor durante o processo 

tradutório. Esses corpora podem ser, ainda, unidirecionais (originais da língua A 

traduzidos para a língua B) ou bidirecionais (originais da língua A traduzidos para a 

língua B e originais da língua B traduzidos para a língua A). 

 Os corpora comparáveis, por sua vez, são compostos por textos originais em 

duas ou mais línguas. Para que o estudo seja válido, os corpora comparáveis devem 

ser balanceados, ou seja, devem ser compilados seguindo os mesmos critérios, com 

a mesma temática e, se possível, com um número aproximado de palavras. Sobre 

esse tipo de corpora, Tagnin (2015a, p. 26) diz que, “por serem textos autênticos nas 

duas línguas, são comumente usados para a extração de terminologia 

especializada” ou, ainda, “para certificar-se do termo correto empregado em 

determinado contexto”. 

  

																																																								
16 O Corpus do Português está disponível em: http://www.corpusdoportugues.org/. 
17 O Corpus of Contemporary Amercian English (COCA) está disponível em: 
http://corpus.byu.edu/coca/. 
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2.2 O corpus de estudo 
 

 O presente estudo utiliza um corpus bilíngue comparável, ou seja, com textos 

em português do Brasil originalmente escritos por nativos nessa língua e 

especialistas no assunto ESF e textos em francês da França escritos, da mesma 

forma, por falantes nativos de francês e especialistas em ESF. Esse corpus foi 

estudado individualmente e os resultados obtidos foram confrontados. O corpus é 

composto por textos publicados em um período de 5 anos (2011 a 2015), 

representando, assim, a terminologia da área dentro desse recorte de tempo. Os 

textos são todos de origem escrita, pois não utilizamos transcrições de falas. O 

corpus é fechado (estático), pois, depois de compilado, não sofreu inclusão ou 

remoção de textos. O corpus é off-line, pois foi compilado especialmente para este 

estudo e não está disponível para consulta na Internet. Essas características 

encontram-se dispostas no Quadro 2.1: 

 
Quadro 2.1: Resumo das características do corpus de estudo. 

Característica Descrição 

Domínio da Energia 
Solar Fotovoltaica 

Corpus temático composto por textos 
especializados sobre Energia Solar 
Fotovoltaica. 

Off-line 
Corpus compilado diretamente para este 
estudo e analisado por meio de programas 
computacionais de uso off-line. 

Bilíngue e comparável 
Corpus composto por textos escritos 
originalmente em português do Brasil e 
textos escritos originalmente em francês da 
França. 

Fechado Corpus estático que não sofre alterações. 

Sincrônico Corpus composto por textos escritos em um 
período de tempo de 5 anos (2011 a 2015). 

Escrito Textos originalmente escritos, não havendo 
transcrições de textos falados. 

Autoria de nativos 
especialistas 

Textos de falantes nativos no idioma de 
escrita e especialistas no assunto. 

Não anotado Não haverá uso de anotações sintáticas, 
semânticas ou discursivas. 
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 Optamos, ainda, por não fazer uso de anotações – etiquetas que podem ser 

colocadas dentro do corpus para acrescentar informações morfossintáticas, 

sintáticas, semânticas, discursivas etc. –, pois, apesar de serem muito úteis para 

certos estudos, as questões categoriais não são relevantes para o nosso caso. 
 Para compilar o corpus de estudo, a ideia inicial era utilizarmos apenas 

artigos científicos. No entanto, ao coletarmos os mesmos, percebemos que tratam 

de assuntos muito específicos dentro da ESF e que pouco trazem dos conceitos 

básicos da área. Além disso, observamos que, no Brasil, grande parte das 

publicações da área é feita pelos mesmos grupos de pesquisa, o que nos traz 

materiais repetitivos sobre um recorte específico da área. Como exemplo do que 

estamos expondo, temos os seguintes títulos: 

 
• Caracterização e análise de um forno para fabricação de células solares, 

escrito por Garcia, Moehlecke e Zanesco; 
• Desenvolvimento de um forno para fabricação de células solares de 

silício, escrito por Garcia, Moehlecke e Zanesco; 
• Desenvolvimento e análise de células solares com campo retrodifusor 

formado por pasta de alumínio e difusão em forno de esteira, escrito por 
Marcolino, Moehlecke e Zanesco. 

 

 Considerando os títulos acima, podemos ter uma ideia inicial dos termos que 

apareceriam como sendo palavras-chave de ESF, caso o corpus fosse composto por 

esses artigos: "forno", "células solares", "células solares de silício", "campo 

retrodifusor", "pasta de alumínio", "difusão em forno de esteira" e "forno de esteira". 

A partir das leituras que realizamos em torno do assunto ESF e de nossos 

conhecimentos prévios da área, podemos afirmar que "células solares" e "células 

solares de silício” são termos importantes, mas os demais termos citados não podem 

ser tomados como sendo significativos para a área, ao menos não em um trabalho 

que visa a estudar os termos mais relevantes. Outro fato que atesta a não 

importância desses termos para a ESF é a sua inexistência em materiais de 

referência18. 

 Dessa forma, a fim de obter um corpus composto por uma terminologia mais 

representativa da área, optamos por utilizar recortes de materiais. Por exemplo, 

retiramos dos materiais coletados: partes introdutórias sobre energias renováveis em 

																																																								
18 Aqui, consultamos Villalva e Gazoli (2012) e a NBR10899 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (2013). 
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geral; capítulos inteiros sobre radiação solar19; e partes sobre outros tipos de energia 

solar, como a térmica e a fototérmica. Quanto às teses, utilizamos apenas as partes 

introdutórias sobre ESF, descartando análises e resultados. O corpus de estudo foi 

composto, assim, por partes de materiais sobre células e módulos fotovoltaicos, 

classificação dos sistemas fotovoltaicos, dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, 

estado da arte da ESF e conversão fotovoltaica de energia solar. 

 O corpus em português foi montado a partir de recortes de quatro artigos 

acadêmicos, duas apostilas de cursos profissionalizantes, um livro, duas teses e um 

site da Internet, totalizando 52.386 tokens e 5.708 types20. Já o corpus em francês é 

composto de recortes de um artigo, três apostilas, um livro e uma tese, totalizando 

49.170 tokens e 5.643 types. Essas características estão resumidas no Quadro 2.2: 

 
Quadro 2.2: Características do corpus de estudo em português e em francês. 

 Corpus em português Corpus em francês 
Número de 
tokens 

52.386 49.170 

Número de types 5.708 5.643 
Materiais que 
formam cada 
corpus 

4 artigos acadêmicos 
2 apostilas 
1 livro 
2 teses 
1 site 

1artigo 
3 apostilas 
1 livro 
1 tese 

 

2.3 BootCat e os corpora de referência 
 

 Para empregar uma importante ferramenta da Linguística de Corpus, a 

Keyword List, o pesquisador necessita compilar um corpus de referência para cada 

língua de estudo. Tagnin (2013, p. 216) diz que este é "um corpus que serve de 

termo de comparação para o corpus de estudo". No que diz respeito à diferenciação 

entre corpus de estudo e de referência, Berber Sardinha (1999, p. 8) comenta: 

																																																								
19 A radiação solar pode ser considerada uma subárea da ESF. Seus termos foram estudados à parte 
e apresentados, por meio de comunicação, no XV Simpósio da Rede Ibero-americana de 
Terminologia (Riterm) em outubro de 2016. Esses termos fazem parte de um glossário bilíngue 
(português-francês) e bidirecional que pretendemos publicar na Internet em breve. 
20 O número de tokens é o total de palavras que compõe o corpus e o número de types representa as 
palavras diferentes ali contidas. 
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O corpus de estudo é aquele que se pretende descrever. A ferramenta 
KeyWords aceita a análise simultânea de mais de um corpus de estudo [...] 
um corpus de referência, [...] também é conhecido como ‘corpus de 
controle’, e funciona como termo de comparação para a análise. A sua 
função é a de fornecer uma norma com a qual se fará a comparação das 
frequências do corpus de estudo.21 
 

 Assim, é a partir da comparação dos dois corpora que obtemos uma lista de 

palavras-chave na qual encontramos as palavras mais importantes do corpus de 

estudo – no caso deste trabalho, os termos da área da ESF. Para tanto, o corpus de 

referência deve ser composto por textos de língua geral ou, se composto por textos 

especializados, que sejam de uma temática diferente da dos textos do corpus de 

estudo. Por exemplo, se desejamos recolher as unidades terminológicas do Direito 

em português brasileiro, devemos ter um corpus de estudo com textos de Direito e 

um corpus de referência com textos gerais ou de outras áreas, todos em português 

brasileiro. Poderíamos, no caso, utilizar como referência o Lácio-Ref22, ou 

poderíamos montar um corpus com outra temática, como Medicina ou Engenharia. 

 Sobre o tamanho dos corpora, Tagnin (2013, p. 216) afirma que o corpus de 

referência "[e]m geral, deve ter de três a cinco vezes o tamanho do corpus de 

estudo" para que sejam obtidos resultados relevantes. Se o corpus de referência 

tiver tamanho menor do que o triplo do tamanho do corpus de estudo, os resultados 

que desejamos obter ao comparar estatisticamente os corpora podem vir com 

desvios. Por outro lado, o tamanho do corpus de referência, quando acima de cinco 

vezes maior que o do corpus de estudo, passa a não influenciar mais os resultados, 

ou seja, não há necessidade de se ter um corpus de referência maior que cinco 

vezes o corpus de estudo. 

 

2.3.1 BootCaT 

 

 Visando a utilizar as ferramentas da Linguística de Corpus neste estudo, 

houve a necessidade de termos dois corpora de referência, um em português 

brasileiro e outro em francês da França. Optamos por compilar dois corpora de 

referência da temática Engenharia, pretendendo, assim, obter palavras-chave 

																																																								
21 Grifos nossos. 
22 Corpus on-line, em português brasileiro, disponível para download gratuito. É dividido em quatro 
corpora e vários domínios. Disponível em: http://143.107.183.175:22180/lacioweb/index.htm. Acesso 
em: 14 mai. 2017. 
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específicas da ESF ao comparar esses corpora com o de estudo. A ideia, aqui, foi 

excluir dos resultados termos da grande área Engenharia, termos que possam, por 

exemplo, pertencer à ESF, mas que também são termos da Engenharia Elétrica, da 

Engenharia Mecânica, da Energia Eólica ou do Meio Ambiente. 

 Para tanto, utilizamos o BootCaT Frontend23 (versão 0.81 de 2016), um 

software gratuito capaz de compilar corpora rapidamente a partir de sementes 

(palavras-chave) inseridas pelo usuário, retirando textos de sites da Internet. Na tela 

de entrada do BootCaT, encontram-se listados os passos para a compilação de um 

corpus: resumidamente, fornecer uma lista de sementes, combinar as sementes de 

forma randômica, procurar na web páginas que contenham as combinações e fazer 

download das páginas. A Figura 2.1 mostra a tela de entrada: 

 

 
Figura 2.1: Visão geral da tela de abertura do BootCaT. 

Adaptado: Software BootCaT (versão 0.81 de 2016). 

 

 O corpus de referência é montado separadamente para cada idioma de 

estudo. Assim, como mostra a Figura 2.2, escolhemos inicialmente o idioma 

português do Brasil. A seguir, escolhemos o modo de processamento recomendado 

pelo programa, simple mode, e, na tela seguinte (Figura 2.3), inserimos as sementes 

– ou seeds: 

																																																								
23 Disponível em: http://bootcat.dipintra.it/. Acesso em: 14 mai. 2017. 
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Figura 2.2: Tela do BootCaT de seleção de idioma para compilação de corpus. 

Adaptado: Software BootCaT (versão 0.81 de 2016). 

 

 
Figura 2.3: Tela do BootCaT para inserção de sementes. 

Adaptado: Software BootCaT (versão 0.81 de 2016). 

 

 Em seguida, selecionamos termos gerais de Engenharia e Energias 

Renováveis, para que obtivéssemos corpora de referência dentro dessas temáticas. 

É possível notar, a partir da figura, que poderíamos ter utilizado sementes 
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compostas como, por exemplo, "engenharia mecânica", mas optamos por sementes 

formadas por apenas uma lexia. As sementes em português e em francês 

encontram-se no Quadro 2.3, bem como as combinações geradas automática e 

aleatoriamente pelo programa: 
 

Quadro 2.3: Sementes, em português e em francês, inseridas no BootCaT e combinações feitas pelo 
programa para a compilação dos dois corpora de referência. 

 Português Francês 
Sementes engenharia 

biodiesel 
ambiente 
eletrônica 
elétrica 
aerogerador 
mecânica 

ingénierie 
biodiesel 
environnement 
électronique 
électrique 
éolienne 
mécanique 

Combinações 1-engenharia ambiente elétrica 
2-biodiesel mecânica 
aerogerador 
3-eletrônica aerogerador 
biodiesel 
4-mecânica elétrica engenharia 
5-eletrônica engenharia 
biodiesel 
6-biodiesel engenharia 
ambiente 
7-elétrica mecânica biodiesel 
8-ambiente eletrônica mecânica 
9-elétrica biodiesel engenharia 
10-mecânica ambiente 
aerogerador 
11-aerogerador eletrônica 
elétrica 
12-aerogerador ambiente 
eletrônica 
13-ambiente mecânica 
engenharia 
14-mecânica elétrica 
aerogerador 
15-engenharia mecânica 
aerogerador 
16-engenharia biodiesel 
aerogerador 
17-aerogerador eletrônica 
engenharia 
18-ambiente biodiesel elétrica 
19-mecânica biodiesel ambiente 
20-biodiesel engenharia 
mecânica 

1-électrique éolienne biodiesel 
2-éolienne biodiesel électronique 
3-électronique électrique ingénierie 
4-mécanique électrique ingénierie 
5-environnement électronique ingénierie 
6-électrique mécanique électronique 
7-ingénierie éolienne mécanique 
8-ingénierie environnement biodiesel 
9-éolienne électrique électronique 
10-électronique biodiesel ingénierie 
11-éolienne électrique mécanique 
12-biodiesel électronique environnement 
13-électrique biodiesel environnement 
14-environnement mécanique ingénierie 
15-biodiesel ingénierie éolienne 
16-éolienne ingénierie électrique 
17-mécanique électrique environnement 
18-électrique biodiesel mécanique 
19-ingénierie biodiesel électrique 
20-biodiesel environnement éolienne 
21-biodiesel éolienne mécanique 
22-mécanique biodiesel environnement 
23-ingénierie électronique éolienne 
24-électrique environnement éolienne 
25-biodiesel mécanique électronique 
26-éolienne électronique environnement 
27-environnement mécanique éolienne 
28-environnement électronique 
mécanique 
29-électronique ingénierie mécanique 
30-ingénierie environnement électrique 
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 A Figura 2.4 mostra a tela do BootCaT com parte das combinações, ou tuples, 

obtidas: 

 

 
Figura 2.4: Tela do BootCaT onde aparecem as combinações das sementes. 

Adaptado: Software BootCaT (versão 0.81 de 2016). 

 

 A partir das combinações, o BootCaT buscou páginas da Internet onde havia 

a presença das três sementes de uma mesma combinação. O programa oferece, 

então, uma lista com todas as páginas que coletou, momento em que podemos 

retirar páginas indesejadas, como as provenientes de sites de compra, tais como 

Mercado Livre e Alibaba.com. Em seguida, o programa elimina o código html das 

páginas e une o conteúdo das mesmas em um único arquivo de texto (com extensão 

".txt"). Esse arquivo é o corpus final compilado pelo BootCaT. 

 Ainda em relação à Figura 2.4 e ao Quadro 2.3, é interessante observar que 

foram usadas 20 combinações para montar o corpus em português e 30 para o 

corpus em francês. Esses números foram alcançados por meio de tentativas 

manuais, até que obtivéssemos dois corpora com, aproximadamente, 160 mil tokens 

(palavras) cada – provavelmente, os sites em francês, recolhidos pelo BootCaT, 

possuíam textos menores que os sites em português, por isso a necessidade de um 

maior número de combinações e, consequentemente, um maior número de sites no 

idioma francês. Assim, o corpus de referência em português do Brasil é composto 
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por 157.113 palavras, enquanto que o corpus de referência em francês da França é 

composto por 168.150 palavras. 

 Após o processo de compilação do corpus de estudo e dos corpora de 

referência, foi possível iniciar as análises com auxílio do AntConc, descrito a seguir. 

 

2.4 AntConc 
 

 Existem diversos programas computacionais que podem ser usados para 

análise de corpora. Os mais conhecidos são o WordSmith Tools, criado por Mike 

Scott em 1996, e o AntConc, criado por Laurence Anthony em 2004. Optamos por 

utilizar o AntConc24 (versão 3.4.4m de 2014) em nossa análise, por se tratar de um 

software gratuito e que possui todas as ferramentas de que necessitamos. A tela de 

abertura do AntConc pode ser visualizada na Figura 2.5: 

 

 
Figura 2.5: Tela inicial do AntConc. 

Adaptado: Software AntConc (versão 3.4.4m de 2014). 

 

																																																								
24 Disponível em: http://www.laurenceanthony.net/software.html/. Acesso em: 14 mai. 2017. 
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 Assim como outros softwares de investigação de corpora, o AntConc possui 

três ferramentas básicas sobre as quais falaremos na sequência: Word List (lista de 

palavras), Keyword List (lista de palavras-chave) e Concordance (concordanciador). 

 

2.4.1 Word List 

 

 A Word List, ou Lista de Palavras, é uma ferramenta que lista todas as 

palavras25 contidas no corpus de estudo, em ordem de frequência ou em ordem 

alfabética. Em geral, as palavras mais frequentes de um texto, assim como de um 

corpus, são palavras gramaticais, tais como artigos e preposições; já as primeiras 

palavras lexicais que aparecem na lista, costumam ser palavras-chave da temática 

do corpus. Sobre as palavras mais frequentes de uma Word List, Bevilacqua (2013, 

p. 18) comenta que: 

 
[os] dados iniciais permitem traçar um panorama geral dos textos que fazem 
parte do corpus. Por exemplo, a palavra lexical mais frequente de uma lista 
indica, em geral, o tema do texto. As palavras seguintes mais frequentes 
podem indicar os temas secundários. 

 

 Na Figura 2.6 podemos observar a lista de palavras em português do nosso 

corpus de estudo. Vemos, no seu topo, a presença da preposição "de”, seguida 

pelos artigos “a" e “o" e da conjunção "e”; as primeiras palavras lexicais que 

aparecem na lista são "energia” e “solar”, respectivamente na 9a e na 10a posição. 

Isso corrobora a citação de Bevilacqua exposta acima, pois com essas duas 

palavras já é possível identificar a temática do corpus de estudo: energia solar 

(faltando apenas a lexia “fotovoltaica”, que aparece na 25a posição da lista de 

palavras). Vejamos a figura em questão: 

 

																																																								
25 É importante ressaltar que, por se tratar de textos em formato eletrônico sendo lidos por programas 
computacionais, “palavra” é todo conjunto de caracteres delimitado por espaços. 
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Figura 2.6: Tela da ferramenta Word List do AntConc. 

Adaptado: Software AntConc (versão 3.4.4m de 2014). 

 

 No AntConc, gerar a lista de palavras é o primeiro passo para, então, gerar a 

lista de palavras-chave. 

 

2.4.2 Keyword List 

 

 Para gerar as keywords, ou palavras-chave, o software trabalha comparando 

cada corpus de estudo com o corpus de referência no mesmo idioma, eliminando 

"palavras com frequência relativa similar nos dois corpora, de modo que restem as 

palavras cujas frequências são estatisticamente significativas” (TAGNIN, 2015b, p. 

324). Dessa forma, a lista de palavras-chave possui palavras que são peculiares ao 

corpus de estudo e, portanto, são candidatas a termos do nosso domínio. Na Figura 

2.7, podemos observar as 16 primeiras palavras-chave do corpus em português 

brasileiro: 
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Figura 2.7: Tela da ferramenta Keyword List do AntConc. 
Adaptado: Software AntConc (versão 3.4.4m de 2014). 

 

 A lexia “energia”, importante na lista de palavras, já não se encontra entre as 

primeiras palavras-chave (provavelmente por ser uma lexia recorrente no corpus de 

referência), mas temos “solar" e “fotovoltaico" no topo da lista. Ao clicar sobre 

qualquer palavra da lista, o programa redireciona para outra ferramenta, o 

Concordance. 

 

2.4.3 Concordance 

 

 O Concordance, ou Concordanciador, mostra a palavra em análise 

centralizada na tela e em meio às linhas de concordância. Ele é, segundo 

Bastianello e Zavaglia (2016, p.19): 

 
[...] uma ferramenta capaz de apresentar uma palavra em meio ao seu 
contexto de uso, permitindo tanto buscas por termos complexos e 
fraseologismos recorrentes como análises de contextos em que os termos 
estão inseridos. 
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 Assim, em um primeiro momento, utilizamos o Concordance para identificar 

termos complexos e fraseologismos. A Figura 2.8, por exemplo, traz as linhas de 

concordância da palavra-chave "fotovoltaico”; analisando, é possível identificar 

alguns dos termos complexos que o adjetivo forma: "sistema fotovoltaico", "painel 

solar fotovoltaico", "inversor fotovoltaico", "painel fotovoltaico", "sistema solar 

fotovoltaico" e "inversor solar fotovoltaico". Todos esses termos complexos fazem 

parte da terminologia da ESF. Analisando as linhas de concordância de cada palavra 

da lista de palavras-chave, é possível criar, manualmente, uma lista de candidatos a 

termos da área. Abaixo, temos as linhas de concordância de "fotovoltaico": 

 

 
Figura 2.8: Tela da ferramenta Concordance do AntConc, 

mostrando as linhas de concordância da palavra-chave "fotovoltaico". 
Adaptado: Software AntConc (versão 3.4.4m de 2014). 
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2.4.4 Collocates 

 

 Estudar os colocados e as colocações26 não foi o foco deste trabalho. No 

entanto, realizamos uma breve análise dos mesmos para os principais termos da 

lista de palavras-chave. Para isso, utilizamos a ferramenta Collocates, do AntConc, 

que permite buscar por colocados à esquerda e à direita de cada termo. 

 Na Figura 2.9, temos o exemplo de “fotovoltaic*”27. É possível verificar, no 

canto inferior direito, que procuramos apenas por colocados localizados uma 

posição à esquerda de “fotovoltaic*” (From... 1L). O comando (To... 0) significa que 

não desejamos verificar colocados à direita do termo: 

 

 
Figura 2.9: Tela da ferramenta Collocates do AntConc, mostrando os colocados de “fotovoltaic*". 

Adaptado: Software AntConc (versão 3.4.4m de 2014). 

																																																								
26 Colocações são combinações léxico-sintáticas que coocorrem com frequência. Tagnin (2013, p. 63) 
menciona que "certas palavras parecem combinar-se de forma natural, não havendo, via de regra, 
explicação para o fato”. As colocações podem ser do tipo adjetivas (adjetivo + substantivo), verbais 
(verbo + substantivo), adverbiais (verbo + advérbio) ou nominais (substantivo + substantivo). São as 
nominais, segundo a autora, que mais estão presentes na linguagem técnica – utilizadas para 
"denominar peças, ferramentas, máquinas ou processos” (TAGNIN, 2013, p. 66). 
27 O asterisco, aqui empregado, é um comando que busca a palavra digitada mais qualquer sufixo 
que ela possa ter dentro do corpus. Nesse caso, buscando por "fotovoltaic*", temos "fotovoltaico" e 
suas variações morfológicas "fotovoltaicos”, “fotovoltaica” e “fotovoltaicas”. 
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 Podemos ver que o Collocates apresenta termos que formam, juntamente 

com o adjetivo “fotovoltaico(a)(s)”, outros termos complexos da área, tais como 

“sistema fotovoltaico”, “célula fotovoltaica”, “painel fotovoltaico" etc. Em relação ao 

termo photovoltaïque, em francês, imaginávamos que o programa traria o artigo 

definido le como sendo um de seus principais colocados e, de fato, esse artigo 

definido aparece, na Figura 2.10, como 4o no ranking de colocados, que traz, 

também, os termos module, cellule, énergie, du, conversion, système etc., colocados 

frequentes de photovoltaïque. Note-se que esses colocados formam, juntamente 

com photovoltaïque, termos complexos da área: module photovoltaïque, cellule 

photovoltaïque, énergie solaire photovoltaïque, marché du photovoltaïque, 

conversion photovoltaïque e système photovoltaïque. A Figura 2.10 segue abaixo: 
 

 
Figura 2.10: Tela da ferramenta Collocates do AntConc, mostrando os colocados de photovoltaïque. 

Adaptado: Software AntConc (versão 3.4.4m de 2014). 

 

 Por fim, com a lista de candidatos a termo concluída, partimos para a 

segunda etapa da pesquisa, ou seja, estudamos as linhas de concordância dadas 

pelo AntConc para fazer a análise conceitual dos contextos em que os termos estão 
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inseridos dentro do corpus de estudo. Para tanto, aplicamos a teoria de Ganchos 

Terminológicos (DUBUC, 1985). 

 

2.5 Ganchos Terminológicos 
 

 Uma etapa importante da pesquisa terminológica bilíngue é a busca por 

equivalentes nas duas línguas de estudo. Para verificar as relações de equivalência, 

Robert Dubuc propôs, em 1985, os crochets terminologiques, ou ganchos 

terminológicos. 

 Os ganchos são traços descritores que acompanham os termos em seus 

contextos. Segundo Dubuc (1985, p. 62), os ganchos são “elementos reveladores da 

noção contidos no contexto. Os [traços] descritores mais significativos são aqueles 

que exprimem natureza, finalidade e modo”28. De forma complementar, Aubert (2001 

p. 30) explica que o traço descritor de natureza responde a pergunta “como é?”, o 

traço de finalidade responde a “para que serve?”, o de função a “como funciona?” e 

o de material, por sua vez, a “do que é feito?”. Além desses traços, durante a análise 

dos contextos em que um termo se encontra, devemos buscar traços de oposição, 

característica, domínio, objeto, efeito, causa etc. 

 Os ganchos terminológicos podem ser utilizados não apenas na busca de 

equivalentes entre duas línguas, mas também na busca por sinônimos dentro de 

uma mesma língua. Para tanto, analisamos os contextos de todos os termos 

estudados, registrando nas fichas terminológicas e procurando por ganchos 

terminológicos, comparamos os ganchos de cada termo e verificamos as relações 

de equivalência e de sinonímia. 

 Após as análises das palavras-chave pelo Concordance e a obtenção da lista 

de candidatos a termo, estes foram organizados em uma tabela com duas colunas, 

uma para termos em português e outra para termos em francês, e os termos foram 

agrupados com seus possíveis sinônimos e equivalentes. Assim, partimos para a 

busca dos ganchos terminológicos de cada termo, a fim de confirmar, ou não, as 

relações de equivalência e sinonímia. Essa lista prévia, já com os termos agrupados, 

pode ser visualizada no Apêndice I. Cada termo em negrito é aquele que possui 

																																																								
28 “[...] éléments révélateurs de la notion contenus dans le contexte. Les [traits] descripteurs les plus 
significatifs sont ceux qui expriment la nature, la fin et la manière”. 
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maior frequência dentro do corpus de estudo em comparação aos outros possíveis 

sinônimos; a ideia era a de que, no caso de confirmação da relação de sinonímia, o 

termo em negrito seria a entrada do verbete do dicionário e os demais viriam como 

sinônimos. 

 

2.5.1 A busca por equivalentes 

 
 Para Dubuc (1985), dois termos de línguas distintas podem possuir relação de 

equivalência ou de correspondência. Dois termos são equivalentes quando possuem 

uma “identidade completa de sentido e de usos dentro de um mesmo domínio de 

aplicação”29 (DUBUC, 1985, p. 69). Ou seja, as duas unidades terminológicas devem 

designar o mesmo conceito e ser utilizadas nas mesmas situações comunicativas. 

No entanto, existem casos em que um termo em certo idioma não possui 

equivalente pleno em outro idioma, mas possui um correspondente. Para Dubuc 

(1985, p. 69), dois termos possuem essa relação quando “o termo da língua A 

recobre apenas parcialmente o campo de significação do termo da língua B, ou vice-

versa”30, ou seja, são parcialmente equivalentes. 

 Dois termos podem ser considerados, ainda, "sem correspondência", quando 

seus traços descritores não se relacionam e, portanto, os termos não podem ser 

considerados nem equivalentes e nem correspondentes, ou seja, eles não possuem 

nenhuma relação. Como podemos verificar na lista prévia de candidatos a termos 

(Apêndice I), muitos dos termos em português, ou em francês, não possuem, a 

princípio, equivalentes na outra língua. Nesses casos, tínhamos três caminhos a 

percorrer, na seguinte ordem: 

 
• buscar por outro termo, dentro do corpus de estudo, que não foi 

relacionado na lista de candidatos a termos; 
• expandir a buscar por um termo equivalente em materiais de referência, 

como publicações especializadas sobre ESF e sites; 
• considerar que o termo não possui equivalente/correspondente na outra 

língua. 
 

  

																																																								
29 “identité à peu près complète de sens et d'usage à l'intérieur d’un même domaine d'application”. 
30 “[...] le terme de langue A ne recouvre que partiellement le champ de signification du terme de la 
langue B, ou vice versa”. 
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 A seguir, podemos observar um exemplo de como a pesquisa por ganchos 

terminológicos se desenvolveu. Temos dois termos da ESF, “sistema fotovoltaico 

conectado à rede elétrica" e système photovoltaïque connecté au réseau. Estes 

termos foram considerados previamente como equivalentes devido à semelhança 

lexical. Do corpus de estudo, retiramos os seguintes contextos em português: 

 
(...) configuração básica de um sistema fotovoltaico conectado à rede 
elétrica com inversor central, onde é representado o conjunto de 
módulos fotovoltaicos, os diodos de bloqueio de cada string, o 
inversor e a rede elétrica. 
(...) componentes de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica: 
o inversor c.c./c.a. converte a corrente contínua, proveniente do 
arranjo fotovoltaico em corrente alternada que, em condições normais 
(qualidade aceitável), será injetada na rede elétrica de distribuição de 
energia. 
O sistema de medição de energia utilizado pelos usuários que possuem um 
sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica de autoprodução de 
energia será do tipo bidirecional. Em outras palavras, o medidor instalado 
na entrada deste usuário será capaz de registrar o consumo e a geração 
de eletricidade. 

 

Da mesma forma, retiramos do corpus os contextos em francês: 

 
Un système photovoltaïque connecté au réseau produit sa propre 
électricité et achemine son excédent d'énergie vers le réseau (...), 
auprès duquel il s'approvisionne au besoin. 
Dans le cas d'un système photovoltaïque connecté au réseau, il est 
impératif de convertir le courant continu produit par le système 
photovoltaïque en un courant alternatif synchronisé avec le réseau. Pour 
effectuer cette conversion, on utilise un onduleur. 
Par système système photovoltaïque connecté au réseau, on entend un 
système couplé directement au réseau électrique à l’aide d’un onduleur. 
Un système photovoltaïque connecté au réseau est raccordé au réseau 
public de distribution d'électricité… 

 

 Os ganchos terminológicos estão marcados em negrito e foram organizados 

no Quadro 2.4, segundo finalidade, natureza, objetos ou material e funcionamento. 

Ao compará-los, podemos verificar que ambos os termos tratam do mesmo conceito 

e são, portanto, equivalentes português-francês: 
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Quadro 2.4: Comparação dos ganchos terminológicos de "sistema fotovoltaico 
conectado à rede elétrica" e système photovoltaïque connecté au réseau. 

  sistema fotovoltaico 
conectado à rede elétrica 

système photovoltaïque 
connecté au réseau 

Finalidade autoprodução de energia produit sa propre éléctricité 

Natureza em paralelismo permanente com a 
rede elétrica 

raccordé/couplé directement au 
réseau public 

Objeto ou 
material 

inversor c.c/c.a. que converte 
corrente contínua, proveniente do 
arranjo fotovoltaico, em corrente 
alternada 

onduleur pour faire la conversion du 
courant continu produit par le 
système photovoltaïque en un 
courant alternatif 

Inversor onduleur 

Conjunto de módulos fotovoltaicos - 

Diodos de bloqueio de cada string - 

Rede elétrica - 

Funcionamento injeta corrente alternada na rede 
elétrica de distribuição de energia 

achemine l’excédent d’énergie vers 
le réseau 

consome e gera eletricidade s’approvisionne d’énergie du réseau 
au besoin 

 

 O mesmo pode ser observado para os termos “célula fotovoltaica" e cellule 

photovoltaïque. Abaixo, ambos estão em meio aos seus contextos de uso, retirados 

do corpus de estudo, e com os ganchos terminológicos grifados em negrito. O 

Quadro 2.5 traz a comparação desses ganchos e a confirmação da equivalência dos 

termos: 

 
A forma direta de obtenção[da energia solar] se dá através de células 
fotovoltaicas, geralmente feitas de silício. 
As células fotovoltaicas são feitas de materiais capazes de transformar a 
radiação solar diretamente em energia elétrica através do chamado 
“efeito fotovoltaico”. 
As células fotovoltaicas podem ser dispostas de diversas formas, sendo a 
mais utilizada a montagem de painéis ou módulos solares. 
Células fotovoltaicas são dispositivos capazes de transformar a energia 
luminosa em energia elétrica. 
 
Elle [la convertion] se fait dans des cellules photovoltaïques, assemblées 
en modules eux-mêmes réunis en unités de production.  
Pour convertir les photons en électricité, on utilise des cellules 
photovoltaïques constituées de semi-conducteurs. 
Une cellule photovoltaïque  est un composant électronique qui, exposé à 
la lumière, produit de l’électricité grâce à l’effet photovoltaïque. 
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Quadro 2.5: Comparação dos ganchos terminológicos 
de "célula fotovoltaica" e "cellule photovoltaïque" 

 célula fotovoltaica cellule photovoltaïque 
Natureza Dispositivos composant électronique  

Finalidade transformar a radiação solar 
diretamente em energia elétrica 

convertir les photons en électricité 

transformar a energia luminosa em 
eletricidade 

produire de l'électricité 

Função através do chamado “efeito 
fotovoltaico”. 

grâce à l’effet photovoltaïque 

Objeto ou 
material 

Silício semi-conducteurs 

Característica montagem de painéis ou módulos 
solares 

assemblées en modules 

 

 Apesar da diferenciação feita por Dubuc (1985) entre termos equivalentes e 

termos correspondentes, neste estudo não consideramos os termos 

correspondentes. Com o resultado desta pesquisa, compilaremos, no futuro, um 

dicionário de ESF que se destina a tradutores, e acreditamos que, durante a 

consulta ao dicionário, o tradutor buscará um termo na língua alvo que possa ser 

usado para traduzir um termo da língua fonte, sem levar em consideração se os 

termos são equivalentes ou correspondentes. 

 

2.5.2 A busca por sinônimos (sinônimos ou variantes?) 

 

 A busca por sinônimos se deu a partir dos ganchos terminológicos, seguindo 

o mesmo processo da busca por termos equivalentes, exceto que aqui trabalhamos 

em um contexto monolíngue. Tendo como base teórica a Teoria Comunicativa da 

Terminologia (TCT), descrita no capítulo anterior, tratamos a sinonímia como “um 

fenômeno real dentro da comunicação especializada natural"31 (CABRÉ, 1999, p. 

122), independente do nível de especialização da linguagem – podendo haver, 

inclusive, a presença de mais de dois sinônimos dentro de uma mesma obra com 

linguagem especializada (ARAÚJO, 2006, p. 10). Ainda assim, Cabré (1999, p. 122) 

comenta que “quanto mais especializado é o texto, maior é a sua sistematicidade e 

menor é seu grau de variação denominativa"32. Aqui, temos a presença de dois 

																																																								
31 "[...] un fenómeno real dentro de la comunicación especializada natural [...]”. 
32 "Cuanto más especializado es el texto mayor es su sistematicidad y menor su grado de variación 
denominativa". 
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fenômenos linguísticos que se sobrepõem e podem gerar confusão: sinonímia e 

variação; é importante que façamos a sua distinção. 

 Dentro dos princípios da TCT, temos o “Princípio sobre a variação", em que 

Cabré (1999, p. 85) diz: 

 
Todo processo de comunicação comporta, inerentemente, variação, 
explicitada por formas alternativas de denominação do mesmo conceito 
(sinonímia) ou por abertura significativa de uma mesma forma (polissemia). 
Este princípio é universal para as unidades terminológicas, embora admita 
diferentes graus segundo as condições de cada tipo de situação 
comunicativa.33 

 

 Assim, podemos afirmar que a sinonímia é, juntamente com a polissemia, 

uma forma de expressão da variação terminológica, sendo a sinonímia uma variação 

denominativa e a polissemia uma variação conceitual (ARAÚJO, 2006; CABRÉ, 

1999). 

 Nesta pesquisa, buscamos por termos sinônimos dentro de uma mesma 

língua. Após as considerações acima, podemos afirmar que utilizaremos sinonímia 

do ponto de vista conceitual da TCT (CABRÉ, 1999). 

 A seguir, temos um exemplo da busca pela relação de sinonímia entre os 

termos “inversor solar" e "inversor fotovoltaico". De forma análoga à busca por 

equivalência, procuramos por seus ganchos terminológicos em meio aos contextos e 

os comparamos no Quadro 2.6, no qual verificamos que os termos em questão são 

sinônimos: 

 
O papel principal do inversor solar no sistema fotovoltaico é inverter a 
energia elétrica gerada pelos painéis, de corrente continua (CC) para 
corrente alternada (CA). O Seu papel secundário e garantir a segurança 
do sistema e medir a energia produzida pelos painéis solares. 
O Inversor solar é um equipamento desenvolvido para converter a 
energia gerada pelos painéis solares de corrente contínua (CC) em 
corrente alternada (CA). 
 
O inversor fotovoltaico transforma esta energia em corrente alternada 
pronta para ser usada na sua casa ou empresa. A energia elétrica 
produzida pelas células fotovoltaicas nos painéis e transformada pelo 
inversor fotovoltaico é conduzida ao seu quadro de luz (quadro de 
distribuição). 
O inversor fotovoltaico é o aparelho responsável por transformar a 
corrente contínua, gerada pelas placas solares, em corrente alternada, 

																																																								
33 Todo proceso de comunicación comporta inherentemente variación, explicitada en formas 
alternativas de denominación del mismo concepto (sinonimia) o en apertura significativa de una 
misma forma (polisemia). Este principio es universal para las unidades terminológicas, si bien admite 
diferentes grados según las condiciones de cada tipo de situación comunicativa. 
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para que possa ser utilizada pelos aparelhos consumidores de energia 
elétrica. 

 

Quadro 2.6: Comparação dos ganchos terminológicos de "inversor solar" e de “inversor fotovoltaico”. 

 inversor solar inversor fotovoltaico 
Natureza Equipamento aparelho 

Finalidade inverter a energia elétrica gerada 
pelos painéis, de corrente continua 
(CC) para corrente alternada (CA) 

transformar a corrente contínua, 
gerada pelas placas solares, em 
corrente alternada 

converter a energia gerada pelos 
painéis solares de corrente continua 
(CC) em corrente alternada (CA) 

A energia elétrica produzida pelas 
células fotovoltaicas nos painéis e 
transformada pelo inversor 
fotovoltaico 

 

2.6 Definição e exemplos 
 

2.6.1 Definição terminológica 

 

 Krieger e Finatto (2015, p. 160) dizem que, simplificadamente, "definir, [...] no 

âmbito das terminologias, é estabelecer um vínculo entre um termo, um conceito e 

um significado”. A definição é uma parte importante dos dicionários terminológicos e 

é um dos objetos de estudo da Terminologia. 

 Para Pavel e Nolet (2002, p. 23), a definição terminológica é “uma forma 

lexicográfica sucinta que descreve os traços semânticos distintivos de um conceito”. 

Essa definição deve ser portadora do significado do conceito e apresentá-lo de 

forma clara, sem descrever como o termo "ligado" ao conceito é empregado em 

meio ao seu contexto de uso. De forma similar e complementar, Dubuc (1985, p. 95) 

diz que "uma boa definição terminológica deve ser clara; não deve possuir 

ambiguidade de sentido ou de estrutura"34. Podemos dizer, então, que cada 

definição terminológica deve pertencer a apenas um conceito e, portanto, deve 

abranger as características nocionais próprias ao conceito, diferenciando-o dos 

demais conceitos que pertencem à mesma área e/ou categoria. 

 A definição terminológica deve: expor de forma clara o significado de um 

conceito terminológico; ir de um conceito genérico para o conceito específico que se 

está definindo; possuir os traços distintivos que diferenciam o conceito de outros 

																																																								
34 "Une bonne définition terminologique doit être claire ; elle ne doit pas comporter d'ambigüité de 
sens ou de structure". 
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conceitos relacionados à mesma área; evitar citações de outros materiais – ser 

elaborada pelo terminológo; ser adaptada às necessidades do público alvo ao qual 

se destina o produto terminográfico; selecionar uma fórmula para ser utilizada em 

todas as definições de conceitos de uma mesma categoria, por exemplo: 

 
• Conceitos que representam estados: aplica-se a, condição de. 
• Conceitos que representam ações: ação de, arte de, técnica de. 
• Conceitos adjetivais: de, relativo a, diz-se de, aplica-se a. 

 

 Por fim, temos alguns dos princípios citados por Pavel e Nolet (2002, p. 26) 

para a redação de definições terminológicas: previsibilidade, simplicidade, enunciado 

afirmativo, não circularidade e ausência de tautologia. 

 
• Previsibilidade: a definição deve inserir o conceito em uma árvore 

conceitual; 
• Simplicidade: a definição deve ser concisa e clara, em apenas uma 

frase; 
• Enunciado afirmativo: o enunciado deve dizer o que é o conceito, e não 

apenas precisar o que ele não é; 
• Não circularidade: a definição não deve remeter a outra definição que 

remeta, de novo, à primeira; 
• A ausência de tautologia: significa que o terminológo deve evitar o uso 

de uma palavra/expressão que tenha o mesmo significado do termo que 
se está definindo, para que não haja repetições e falta de clareza. 

 

 No que diz respeito à ausência de tautologia, Dubuc (1985, p. 95) explica que 

a definição: 

 
[...] não deve possuir a palavra que está definindo ou uma palavra da 
mesma família, a menos que seja uma palavra da mesma família já definida 
anteriormente e que sirva como palavra-chave.35 

 

 Utilizamos, assim, as orientações de Pavel e Nolet (2002) e de Dubuc (1985) 

para elaborar o enunciado definitório dos termos do dicionário. Esses enunciados 

foram redigidos a partir dos descritores encontrados para cada termo dentro do 

corpus de estudo, considerando sempre o fato de que o público alvo do dicionário 

não é um público especialista em ESF. Por exemplo, o termo “inversor solar” foi 

definido como "dispositivo essencial do sistema fotovoltaico, responsável por 

transformar a energia elétrica gerada pelos painéis fotovoltaicos de corrente 

																																																								
35 "[...] elle [la définition terminologique] ne doit pas comprendre de mot à définir ou un mot de la 
même famille à moins que ce dernier ne soit déjà défini par ailleurs et qu'on s’en serve alors comme 
incluant, c’est-à-dire comme mot clé". 
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contínua para corrente alternada”. Já batterie solaire foi definida como dispositif 

conçu spécifiquement pour stocker l’énergie électrique produite par des systèmes 

photovoltaïques. 

 Alguns termos, como aqueles derivados de "células”, possuem, em suas 

definições, a primeira palavra que remete ao termo mais genérico (hiperônimo36) 

também presente no dicionário. É o caso de "célula de filmes finos” que, por se tratar 

de um tipo de célula fotovoltaica, foi definida da seguinte forma: "célula fotovoltaica 

fabricada através da disposição de camadas finas de materiais semicondutores 

sobre uma base rígida ou flexível". O termo “célula fotovoltaica”, por sua vez, possui 

um enunciado definitório que explica, de fato, qual é o conceito de "célula” dentro da 

ESF: “dispositivo elementar capaz de absorver a energia da luz proveniente do Sol e 

transformá-la diretamente em energia elétrica”.  

 Dentro do verbete do dicionário, a definição de cada termo será seguida por 

um ou dois exemplos de uso, pelos quais o consulente poderá observar a unidade 

terminológica em meio ao seu contexto de uso. 

 

2.6.2 Exemplos 

 

 No futuro dicionário, após o enunciado definitório de cada termo, haverá 

exemplos forjados37. Esses exemplos servem para que o consulente possa observar 

como o termo é empregado dentro da língua portuguesa ou dentro da língua 

francesa. 

 Assim como as definições, os exemplos também foram criados por nós a 

partir das informações retiradas dos contextos do corpus de estudo. Como temos 

definições sucintas feitas a partir das instruções de Pavel e Nolet (2002) comentadas 

acima, buscamos criar exemplos que oferecessem mais informações ao consulente 

sobre o termo pesquisado, ou seja, que complementassem o que foi exposto pela 

definição. Outro motivo que nos levou a redigir os exemplos, em vez de utilizar 

																																																								
36 Unidades terminológicas, assim como unidades lexicais, podem manter relações de hierarquia, a 
partir das quais é possível classificá-las em hiperônimos e hipônimos. Segundo Dubois et al. (1973, p. 
323), hiperônimo é “o termo cuja significação inclui o sentido (ou os sentidos) de um ou de diversos 
outros termos chamados hipônimos”. 

37 Segundo Zavaglia (2010, p. 101), exemplo forjado, criado ou inventado é “aquele elaborado pelo 
lexicógrafo, a partir de sua intuição, que pode refletir o uso correto de uma sintaxe, mas não 
necessariamente o uso real”. 
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exemplos prontos, foi a questão das referências bibliográficas. Em nossas 

pesquisas, encontramos diversos dicionários terminológicos com exemplos retirados 

de materiais especializados seguidos pela devida referência. Isso, no entanto, causa 

poluição visual no dicionário – vimos, por exemplo, referências de sites que chegam 

a ocupar metade da página – e ruído nas informações importantes para o 

consulente. Além disso, no exemplo forjado, incluímos todos os aspectos de cada 

contexto que julgamos importantes. Se não fizéssemos dessa forma, o contexto 

autêntico não daria provavelmente conta de todos os traços semânticos relevantes. 

 Assim, para o termo "efeito fotovoltaico”, temos a seguinte definição: 

"processo físico pelo qual os elétrons que compõem o material da célula fotovoltaica, 

ao serem expostos à luz, absorvem energia, se aceleram e geram corrente e 

diferença de potencial (tensão) – que podem ser aproveitados na forma de energia 

elétrica". Esta definição é seguida por dois exemplos: "o efeito fotovoltaico foi 

observado pela primeira vez em 1839, pelo físico francês Edmond Becquerel" e "as 

células fotovoltaicas sofrem aumento de temperatura em decorrência do efeito 

fotovoltaico". De forma análoga, temos a definição do equivalente em francês, effet 

photovoltaïque: phénomène physique propre aux matériaux semi-conducteurs – 

comme les cellules photovoltaïques. Au moment où ces matériaux sont exposés au 

rayonnement solaire, leurs électrons absorbent l’énergie lumineuse et s’accélèrent, 

en créant du courant et de la tension électrique, qui peuvent être utilisés comme 

électricité. Os exemplos em francês são: l’effet photovoltaïque a été découvert par 

Edmund Becquerel en 1839 ; le principe de fonctionnement des cellules solaires est 

basé sur l’effet photovoltaïque".  

 É importante observar que, dentre vários termos que são sinônimos, apenas o 

termo com maior frequência dentro do corpus de estudo possui verbete completo no 

dicionário e, portanto, só ele possui uma definição e exemplos. Por exemplo, 

“inversor solar" e “inversor fotovoltaico” são sinônimos, mas como "inversor solar” 

possui maior frequência no corpus, ele receberá uma definição e exemplos, 

enquanto que, no verbete de "inversor fotovoltaico”, apenas aparecerá “V. inversor 

solar” no local da definição, como um verbete remissivo. Isso pode ser visto na 

seção 2.8, onde apresentamos os verbetes. 
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2.7 Ficha Terminológica 
 
 A ficha terminológica é um documento importante na organização e no 

registro dos dados obtidos pelo terminológo para cada termo estudado; é dela que 

são retiradas as informações que compõem o verbete do termo no dicionário – mas 

nem todas as informações da ficha fazem parte do verbete, uma vez que a ficha é 

um registro do trabalho terminológico e pode conter informações importantes para a 

pesquisa, mas que não precisam ser repassadas para o usuário alvo do produto 

terminográfico. 

 Krieger e Finatto (2015, p. 136) definem a ficha terminológica como "um 

registro completo e organizado de informações referentes a um dado termo". De 

forma similar, Dubuc (1985, p. 75) a define como: 

 
um documento que contém, de forma facilmente acessível e localizável, 
informações que permitem identificar o conteúdo nocional de um termo e 
atestar seu uso, a fim de responder às necessidades de expressão do 
usuário.38 

 

O terminológo deve, portanto, ver a ficha terminológica como um material para 

registro de termos, com estrutura clara e de fácil manuseio. 

 Dubuc (1985) divide as fichas terminológicas em monolíngues e bilíngues. 

Segundo ele, as fichas monolíngues são compostas por nove campos de 

informações: termo, fonte de onde foram retiradas as informações terminológicas, 

ano de publicação da fonte, marcas de uso do termo ou marcas lógicas, informações 

gramaticais (categoria, gênero e número), contexto ou definição, descritores mais 

significativos do contexto ou da definição, áreas do saber às quais pertence o termo 

e sinônimos – sendo que cada sinônimo deve ter sua própria ficha terminológica. As 

fichas bilíngues, por sua vez, possuem os mesmos campos de informação das 

fichas monolíngues para cada uma das línguas de estudo – exceto o campo onde 

constará a área do saber do termo, que será o mesmo para os termos de ambas as 

línguas (DUBUC, 1985, p. 76-79). 

 Krieger e Finatto (2015) não propõem um modelo exato de ficha 

terminológica, mas citam como informações indispensáveis às fichas:  

																																																								
38 "un document qui contient, sous une forme facilement accessible et repérable, des renseignements 
permettant d'identifier le contenu notionnel d’un terme et d’en attester l’usage en vue de répondre aux 
besoins d'expression de l'usager". 
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a fonte textual de coleta de um termo, segmentos de texto onde esse termo 
ocorre, seus contextos de uso, informações sobre variantes denominativas, 
sinônimos, construções recorrentes que o acompanham (KRIEGER E 
FINATTO, 2015, p. 136) 

 

 Segundo as autoras, ainda podem constar nas fichas informações referentes 

ao trabalho, como o nome do(s) responsável(eis) pela coleta de dados e as datas do 

registro da ficha e da sua revisão. 

 Por fim, é importante que a ficha terminológica seja bem planejada antes de 

se iniciar o trabalho. Não existe um modelo universal de ficha que sirva para todos 

os tipos de pesquisa, uma vez que cada trabalho tem características próprias e que 

cada modelo de ficha terminológica levará a um modelo diferente de verbete. 

 Para este trabalho, apesar de termos uma pesquisa bilíngue, decidimos 

trabalhar com cada termo de forma separada, antes de confrontar seus ganchos 

terminológicos para identificar as relações de equivalência. Assim, a ficha 

terminológica proposta, cujo modelo pode ser apreciado na Figura 2.11, foi 

elaborada no software PowerPoint (versão 15.13.3 de 2015), é de caráter 

monolíngue e é composta pelos seguintes campos39: 

 
• termo: [termo] 
• sinônimo(s): Sinônimos 
• classe gramatical: Clas. gram. 
• equivalente(s): Equiv. 
• contextos com traços descritores: Ex./descritores 
• referências às fontes externas: Fontes 
• definição: Def. 
• exemplos forjados: Contexto 1 e Contexto 2 
• notas 
• observações: Obs. 
• revisor: Rev. 
• consultor: Cons. 
• data de revisão: Data 
• data de conferência: Data 

 

																																																								
39 No início do trabalho, a ficha terminológica que elaboramos contava com o campo "Plural irregular". 
No entanto, não obtivemos nenhum termo, em português ou francês, com plural irregular e esse 
campo foi, posteriormente, retirado de nossa ficha. 
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Figura 2.11: Modelo de ficha terminológica proposto para este estudo. 

 

 No campo “Ex./descritores”, temos o termo em meio ao seu contexto, com 

exemplos retirados do corpus de estudo e nos quais buscamos os ganchos 

terminológicos; quando não foi possível encontrar ganchos relevantes para a análise 

dentro do corpus, os contextos foram retirados de materiais de apoio e os materiais 

foram referenciados em “Fonte”. O campo “Sinônimos" recebe todos os termos que 

foram devidamente comprovados como sinônimos pelos ganchos terminológicos, 

assim como o campo "Equiv.” recebe os termos do outro idioma comprovados como 

equivalentes do termo de estudo – se a ficha descreve um termo em português, o(s) 

equivalente(s) será(ão) em francês e vice-versa. 

 As Figuras 2.12 e 2.13 trazem dois exemplos de fichas terminológicas já 

preenchidas. Na primeira, temos o termo em português “semicondutor" e, na 

segunda, seu equivalente em francês, semi-conducteur: 
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Figura 2.12: Ficha terminológica do termo, em português, "semicondutor”. 

 

 
Figura 2.13: Ficha terminológica do termo, em francês, "semi-conducteur”. 
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 Podemos notar que “semicondutor” não possui sinônimos em português, mas 

seu equivalente, semi-conducteur, possui uma variante ortográfica, semiconducteur. 

Os campos “Fonte" foram preenchidos quando não se encontrou exemplos dentro 

do corpus de estudo e foi necessário, portanto, buscar contextos para o campo 

“Ex./descritores” em materiais de apoio. 

 

2.8 Macro e microestrutura do dicionário 
 

 A macroestrutura de um dicionário é definida por Rey-Debove (1971, p. 21) 

como “o conjunto das entradas ordenadas, sempre sujeita à leitura vertical parcial no 

momento da busca pelo objeto da mensagem”40. A macroestrutura proposta para o 

futuro dicionário é composta por todos os termos estudados que se encontram no 

Apêndice II separados em duas listas, uma para o português e outra para o francês. 

Tal como pode ser visto, os termos serão listados em ordem alfabética, havendo 

uma entrada para cada termo estudado. A macroestrutura contará com 242 entradas 

do português para o francês e 191 entradas do francês para o português. Algumas 

das entradas serão apenas termos remissivos, como se pode observar nas fichas 

terminológicas (ver Capítulo 5). 

 Quanto à microestrutura de dicionários, Rey-Debove (1971, p. 21) diz ser “o 

conjunto das informações ordenadas de cada verbete, trazendo um esquema de 

informação constante para todos os verbetes, e que se leem horizontalmente após a 

entrada”41. Barbosa (1999, p. 41) comenta que é "um dos aspectos mais complexos 

nas reflexões sobre o saber e o fazer lexicográficos e terminológicos". Ela diz, então, 

que desenvolveu: 

 
um continuum, que vai da microestrutura mínima – entrada e definição 
sumária – a uma microestrutura que tende ad infinitum: os paradigmas 
informacionais atribuíveis a uma entrada compreendem faixa de valores de 
1 a n (BARBOSA, 1999, p. 41). 

 

 Ou seja, a microestrutura mínima, ou verbete mínimo de um dicionário, seria 

composto pela entrada (termo) e pelo seu enunciado definitório. O verbete “máximo”, 

																																																								
40 “[...] l’ensemble des entrées ordonnées, toujours soumise à une lecture verticale partielle lors du 
repérage de l'objet du message”. 
41 “[...] l'ensemble des informations ordonnées de chaque article, réalisant un programme 
d’information constant pour tous les articles, et qui se lisent horizontalement à la suite de l'entrée […]”. 
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por sua vez, tende ao infinito, pois pode ter inúmeros itens, ou paradigmas 

(BARBOSA, 1999; FROMM, 2009). 

 Considerando o público alvo do nosso futuro dicionário – tradutores –, 

elaboramos a microestrutura cujo modelo pode ser visto no Quadro 2.7. As 

informações que fazem parte do verbete são: o termo (entrada), seguido pela classe 

gramatical abreviada e seus sinônimos, se houver. Em seguida, temos o enunciado 

definitório e exemplos. A última informação contida no verbete é o equivalente em 

língua estrangeira com sua classe gramatical também abreviada. A entrada é o item 

de maior destaque, para que o consulente consiga encontrá-la rapidamente em meio 

aos outros verbetes do dicionário. O equivalente também possui destaque, pois 

consideramos que é a informação mais importante do verbete depois da entrada: 

 
Quadro 2.7: Modelo de microestrutura do dicionário. 

entrada. classe gramatical abreviada. (sinônimo (classe gramatical abreviada)). 
Definição. Atenção: observação. 

• Primeiro exemplo. 
• Segundo exemplo. 

equivalente (classe gramatical abreviada) 
 

 Na sequência, temos o verbete francês de semi-conducteur (Quadro 2.8), 

termo que possui uma variante ortográfica. No mesmo quadro, podemos ver a sua 

variante, semiconducteur, cujo verbete não traz definição ou exemplo, apenas 

remete à semi-conducteur – que possui maior frequência dentro do corpus de 

estudo. Já o Quadro 2.9 mostra o verbete do equivalente em português, 

“semicondutor”. Este termo não possui sinônimos: 
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Quadro 2.8: Exemplo de verbetes em francês. 

semi-conducteur. n.m. semiconducteur (n.m). 

Matériau utilisé pour produire les photopiles et dont les caractéristiques électriques 
sont à la fois celles d'un conducteur et celles d'un isolant. 

• Le silicium est le semi-conducteur le plus disponible à la surface de la Terra, 
étant largement utilisé pour composer les circuits intégrés électroniques. 

• Les électrons des semi-conducteurs ne peuvent circuler que s’il existe une 
source externe d’énergie (tel que le rayonnement solaire) pour les libérer des 
leurs atomes. 

semicondutor (n.m.) 
 
semiconducteur. n.m. 

V. semi-conducteur. 
semicondutor (n.m.) 

 
Quadro 2.9: Exemplo de verbete em português. 

semicondutor. s.m. 

Material utilizado na fabricação das células fotovoltaicas, intermediário entre um 
material condutor de eletricidade e um material isolante. 

• Um semicondutor pode ter suas propriedades modificadas pela adição de 
dopantes ou impurezas. 

• Semicondutores, como o silício, perdem a sua eficiência com o calor. 
semi-conducteur (s.m.), semiconducteur (s.m.) 
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Capítulo 3: Análise do corpus de estudo 
 

 

 

3.1 Energia solar fotovoltaica: o corpus e os termos em português 
 

 Como descrito no capítulo 2, seção 2.2, o corpus de estudo em português do 

Brasil é formado por artigos, apostilas, um livro, teses e um site, totalizando 52.386 

palavras (tokens) e 5.708 palavras diferentes (types). Suas características de 

construção podem ser vistas no Quadro 2.1, na mesma seção. 

 O primeiro passo para as análises foi inserir o corpus de estudo no software 

AntConc e, a partir da ferramenta Word List (ver seção 2.4.1), gerar a lista de 

palavras mais frequentes do corpus de estudo em língua portuguesa. Podemos 

observar as 50 primeiras palavras da lista na segunda coluna do Quadro 3.1. Nota-

se que, em sua grande maioria, são palavras gramaticais, como preposições, artigos 

e conjunções: "de", "a", "o", "e", "que", "em", "para" etc. As primeiras palavras 

relativas ao tema do corpus aparecem na 9a e na 10a posição, "energia” e “solar”. 

 A fim de obtermos lexias importantes para a ESF, e que dentro da área 

podemos chamar de unidades terminológicas, carregamos o corpus de referência 

em português no AntConc e utilizamos a ferramenta Keyword List (ver seção 2.4.2), 

gerando a lista de palavras-chave, ordenada por chavicidade, e cujas primeiras 50 

palavras estão dispostas na última coluna do Quadro 3.1. É possível verificar que as 

palavras gramaticais foram eliminadas e restaram as lexias candidatas a termo em 

nosso estudo. As primeiras palavras da lista, “solar" e “fotovoltaico”, já trazem, de 

certa forma, o assunto dos textos que compõem o corpus de estudo: são dois 

adjetivos que remetem à energia solar fotovoltaica e, como veremos mais adiante, 

são as grandes responsáveis pela formação dos termos complexos da área. 
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Quadro 3.1: 50 primeiras palavras da lista de palavras e da lista de palavras-chave em português. 
(continua) 

 lista de 
palavras 

lista de 
palavras-chave 

1 de solar 
2 a fotovoltaico 
3 o painel 
4 e silício 
5 que células 
6 em fotovoltaicos 
7 para fotovoltaica 
8 é módulos 
9 energia painéis 
10 solar inversor 
11 do célula 
12 um você 
13 da fotovoltaicas 
14 os solares 
15 uma inversores 
16 com eficiência 
17 as si 
18 no luz 
19 são kwp 
20 se sistemas 
21 ou rede 
22 na módulo 
23 mais kit 
24 sistema amorfo 
25 fotovoltaico residencial 
26 por cristalino 
27 células sistema 
28 silício elétrons 
29 ser telhados 
30 não é 
31 sistemas distribuída 
32 como cdte 
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Quadro 3.1: 50 primeiras palavras da lista de palavras e da lista de palavras-chave em português. 
(conclusão) 

 lista de 
palavras 

lista de 
palavras-chave 

33 painel finos 
34 fotovoltaicos monocristalino 
35 fotovoltaica telhado 
36 dos casa 
37 módulos filmes 
38 das conectados 
39 elétrica filme 
40 rede policristalino 
41 painéis grid 
42 sua placas 
43 eficiência sol 
44 você energia 
45 solares instalar 
46 ao tie 

47 potência são 
48 célula camada 
49 inversor fino 
50 à instalados 

 

 A partir da lista de palavras-chave dentro do AntConc, selecionamos as 15 

primeiras palavras para serem analisadas dentro da ferramenta Concordance: 

"solar(es)", "fotovoltaico(a/os/as)", "painel(éis)", "silício", "célula(s)", "módulo(s)", 

"inversor(es)" e "você". Pode-se observar que dentre as 15 palavras selecionadas, 

todas possuem suas variações de gênero e/ou número dentro da própria lista, como, 

por exemplo, "fotovoltaico" (2a posição), "fotovoltaicos" (6a posição), "fotovoltaica" (7a 

posição) e "fotovoltaicas" (13a posição); temos "módulos" (8a posição) como uma das 

exceções, pois possui sua forma singular fora da lista recortada, na 22a posição; a 

outra exceção é a palavra "você", cuja presença no topo da lista de palavras-chave 

era inesperada – pois se trata de um pronome, e nos causou estranheza; ela será 

analisada mais adiante. 
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3.1.1 Termos complexos formados por “solar" 

 

 A Figura 3.1 mostra um exemplo de como o concordanciador foi utilizado. 

Temos a palavra "solar”, em suas formas singular e plural que, como podemos ver 

no Quadro 3.1, ocupam, respectivamente, as posições de frequência 1 e 14 na lista 

de palavras-chave do corpus de estudo em português, com o total de 905 hits – 

ocorrências. Aqui, inserimos “solar*” no Concordance, sendo o asterisco um 

comando para mostrar a palavra digitada mais qualquer sufixo que ela possa ter 

dentro do corpus. A partir das linhas de concordância, podemos investigar a 

formação de termos complexos formados por “solar" e “solares", ou seja, termos 

formados por mais de uma unidade lexical; no caso, podemos encontrar as 

seguintes combinações, onde "X" e “Y" podem ser outro termo, uma palavra da 

língua geral ou, ainda, um padrão recorrente – fraseologismo: 

 
1. [solar] + [X] 
2. [X] + [solar] 
3. [X] + [solar] + [Y] 

 

 
Figura 3.1: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de “solar(es)" 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 
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 É importante, então, verificar a palavra em seu contexto e observar se ela 

sozinha é um termo simples da área e, analisando o que está à sua esquerda e o 

que está à sua direita, observar se ela forma um termo complexo ou um 

fraseologismo. Na Figura 3.1, vemos que “solar” é um adjetivo uniforme, ou seja, ele 

varia em número, não varia em gênero, e é, por si só, um termo da ESF. Vemos, 

também, que participa da formação de termos complexos: "energia solar 

fotovoltaica" (do tipo [X] + [solar] + [Y]), "energia solar" (do tipo [X] + solar), "radiação 

solar", "luz solar elétrica", "painel solar", "painel solar fotovoltaico", "sistema solar 

fotovoltaico", "sistema solar", "inversor solar", "placa solar", "sistema de aquecimento 

solar", "sistema ativo de energia solar" e "sistema passivo de energia solar". 

 O termo “solar(es)” faz parte, ainda, de outros termos complexos formados 

por [substantivo] + [solar] que não se encontram na figura acima42: calculadora solar, 

bateria solar, simulador solar, parque solar, usina solar etc. São substantivos que 

fazem parte da língua geral ou de outras linguagens de especialidade, mas, quando 

associados ao adjetivo “solar”, passam a representar um conceito da Energia Solar 

Fotovoltaica ou da Energia Solar – área que abrange a ESF. Por exemplo, o inversor 

é um dispositivo eletrônico que transforma corrente contínua em corrente alternada; 

o inversor solar é o mesmo dispositivo, mas ganha essa denominação ao ser 

empregado na geração de energia solar fotovoltaica, ou seja, quando utilizado para 

transformar a corrente contínua gerada pelos painéis solares em corrente alternada. 

 

3.1.2 Termos complexos formados por "fotovoltaico" 

 

 Da mesma forma que “solar”, "fotovoltaico” é um adjetivo importante da área. 

Este é biforme, varia em gênero e número; assim, ao inserirmos “fotovoltaic*” no 

Concordance, obtemos as variantes morfológicas "fotovoltaico”, “fotovoltaicos”, 

“fotovoltaica” e “fotovoltaicas”. Analisando as linhas de concordância da Figura 3.2, é 

possível notar que “fotovoltaico(a)(s)” é utilizado na ESF da mesma maneira que 

“solar(es)", e é um adjetivo que, associado a um substantivo, o qualifica como 

pertencente à área. Assim, a partir da figura, temos os termos complexos (aqui já 

lematizados): "efeito fotovoltaico", "célula fotovoltaica de silício", "sistema 

fotovoltaico", "painel fotovoltaico", "módulo fotovoltaico", "mercado fotovoltaico", 

																																																								
42 Outros termos formados por “solar(es)” podem ser visto na lista de candidatos a termo do Apêndice 
I. 
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"conversão fotovoltaica" e "energia fotovoltaica". Outros termos podem ser 

encontrados no Apêndice I. 

 

 
Figura 3.2: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de “fotovoltaico(a)(s)". 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 Comparando os termos complexos formados por “solar(es)" e por 

"fotovoltaico(a)(s)", encontramos vários casos de sinonímia. Temos denominações 

como "célula solar” e “célula fotovoltaica”, que se referem ao mesmo conceito. De 

fato, praticamente todos os termos da área possuem um ou mais sinônimos, o que 

pode ser comprovado pela análise dos ganchos terminológicos apresentada no 

próximo capítulo. São exemplos disso os pares “inversor solar” e “inversor 

fotovoltaico”, "painel solar" e “painel fotovoltaico”, “módulo solar” e "módulo 

fotovoltaico", entre muitos outros. Em geral, os termos ainda possuem uma terceira 
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denominação para cada conceito, formada pelos dois adjetivos juntos. É o caso do 

próprio nome da área, “energia solar fotovoltaica". Prova disso está na Figura 3.3, 

em que temos: "energia solar fotovoltaica", "sistema solar fotovoltaico", "inversor 

solar fotovoltaico", "painel solar fotovoltaico" e "painel solar fotovoltaico mono-

cristalino". Vejamos: 

 

 
Figura 3.3: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de “solar 

fotovoltaico(a)(s)". 
Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 Um fato interessante é que "solar fotovoltaico” aparece 100 vezes no corpus 

de estudo, mas temos também a presença de “fotovoltaico solar”, que aparece três 

vezes, na formação do termo “painel fotovoltaico solar”. 
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 Por fim, é possível fazer uma diferenciação entre “solar” e “fotovoltaico”. 

Enquanto este é mais específico e se refere apenas à ESF, o primeiro pode se 

referir à Energia Solar como um todo, abrangendo, então, todos os tipos de energia 

gerada a partir do Sol e não apenas à energia gerada a partir do Sol por meio do 

efeito fotovoltaico (ESF). É importante verificar o contexto: por exemplo, quando 

temos o termo "módulo solar" presente em um discurso especializado de ESF, 

sabemos que se trata de um "módulo fotovoltaico", ou de um “módulo solar 

fotovoltaico”; no entanto, quando temos um texto não especializado, ou da grande 

área Energia Solar, precisamos averiguar se se refere ao "módulo fotovoltaico” ou a 

um "coletor solar”43. 

 

3.1.3 Outros termos em português 

 

 Como comentado anteriormente (seções 3.1.1 e 3.1.2), a grande maioria dos 

termos da ESF são complexos, formados pelos adjetivos “solar(es)”, 

“fotovoltaico(a)(s)" ou por ambos. Dentro do discurso especializado da ESF, o 

especialista, muitas vezes, se refere primeiramente a um conceito pela sua 

denominação mais completa – como "inversor solar fotovoltaico” – e, ao longo do 

texto, passa a chamá-lo por uma denominação mais curta – "inversor solar”, 

“inversor fotovoltaico” ou apenas “inversor”. Além de “inversor”, “painel” e "módulo" 

também aparecem no corpus de estudo com bastante frequência. 

 Os únicos termos encontrados que não se associam aos adjetivos "solar(es)" 

e “fotovoltaico(a)(s)” são “silício" e “semicondutor”. Este não forma nenhum outro 

termo do corpus, mas “silício" forma vários outros. A Figura 3.4 mostra as linhas de 

concordância de "silício", nas quais podemos ver vários termos complexos, como 

"silício amorfo", "silício monocristalino", "silício microcristalino", "silício microamorfo", 

"silício cristalino" e "silício grau semicondutor": 

 

																																																								
43 "Coletor solar” é um termo específico da Energia Solar Térmica. Enquanto o “painel fotovoltaico" 
capta a energia do Sol e a transforma diretamente em eletricidade (pelo efeito fotovoltaico), o “coletor 
solar” capta essa mesma energia e a transforma em calor. Sobre a Energia Solar Térmica, Villalva e 
Gazoli (2012, p. 20) comentam que "[n]os sistemas de aquecimento solar, o calor é captado por 
coletores solares instalados nos telhados de prédios ou residências para aquecer a água. Dentro dos 
coletores, existem tubos por onde circula a água que é aquecida e depois armazenada em um 
reservatório". 
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Figura 3.4: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de "silício". 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

3.1.4 A presença de anglicismos 

 

 Dentro da terminologia da ESF em português, notamos a presença de termos 

em inglês. Temos PV, que aparece 16 vezes e é uma abreviação para o inglês 

photovoltaics; possui, inclusive, um equivalente em português, também presente na 

terminologia da área: FV, de "fotovoltaico", que aparece 11 vezes no corpus. 

Observando o quadro abaixo, notamos que PV funciona da mesma forma que o 

adjetivo “fotovoltaico”. 
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Figura 3.5: Imagem retirada do AntConc mostrando exemplo das linhas de concordância de PV. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 Outro anglicismo interessante é thin film ou thin-film. Em uma busca em 

dicionários on-line não especializados de língua inglesa, descobrimos que thin film é 

usado como substantivo, enquanto que a outra grafia, thin-film, é usada como 

adjetivo (DICTIONARY.COM, 2017; COLLINS ENGLISH DICTIONARY, 2017). As 

únicas aparições dessas palavras no corpus de estudo estão na Figura 3.6, em que 

vemos “placas thin films”, "células solares thin film” e "células fotovoltaicas de filmes 

finos (Thin-film cells)". Devido à pequena quantidade de informações no corpus de 

estudo, estendemos a busca para materiais de apoio na Internet, onde, pelo que 

pudemos ver, thin film e thin-film" são usados como formas sinônimas, dependendo 

do autor e, em geral, sucedem o equivalente em português, "filmes finos" ou 

“película fina", como o exemplo citado acima "células fotovoltaicas de filmes finos 

(Thin-film cells)". 

 

 
Figura 3.6: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de thin*. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 Temos, ainda, os adjetivos on-grid, grid-tie e grid tie, que se referem a algo 

conectado à rede elétrica, e off-grid e off grid, para algo que não está conectado à 

rede elétrica, ou seja, que é autônomo ou isolado. Segundo a Figura 3.7, temos: 

"sistema fotovoltaico isolado (off-grid)”, "sistema on-grid”, "inversor grid-tie”, “inversor 

grid tie”, “inversor solar fotovoltaico grid tie”, “inversor solar off-grid”, “inversores 

conectados à rede (on grid)”. Confirmamos que um termo com hífen, como grid-tie, é 

empregado de forma sinônima a um termo sem hífen, como grid tie. 
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Figura 3.7: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de grid*. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 Por fim, temos string, que aparece duas vezes na formação de “inversor solar 

string”. Esse é um tipo de inversor e sua denominação vem, de fato, do inglês string 

inverter. 

 

3.1.5 Outros casos 

 

 Ao verificar a lista de palavras-chave mostrada no Quadro 3.1, chamou-nos a 

atenção a palavras “você”, cuja presença na lista causa estranheza. Partimos para a 

análise das linhas de concordância e verificamos que "você" aparece 168 vezes 

dentro do corpus na sua forma singular e duas vezes na forma plural. Alguns 

exemplos de frases podem ser vistos na Figura 3.8, em que notamos que pertencem 

aos textos retirados de um site da Internet. Neles, o especialista se dirige 

diretamente ao público, ou ao consumidor de ESF, e a isso se deve o uso do 

pronome de tratamento “você”. Essa mesma palavra possui apenas 35 hits no 

corpus de referência e é por isso que, após o cálculo estatístico, o AntConc mostrou 
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“você” como palavra-chave do corpus de estudo. Podemos dizer que este foi um 

desvio nos resultados da nossa lista de palavras-chave44. 

 

 
Figura 3.8: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de "você". 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

3.2 Énergie solaire photovoltaïque : o corpus e os termos em francês 
 

 O corpus em francês, já descrito no capítulo anterior, é composto por trechos 

de um artigo, apostilas, um livro e uma tese, totalizando 49.170 palavras – 5.643 

palavras distintas; suas características estão resumidas no Quadro 2.2. A partir 

deste corpus de estudo, juntamente com o corpus de referência em francês, o 

AntConc gerou a lista de palavras (Word List) e a lista de palavras-chave (Keyword 

List), cujas 50 primeiras entradas estão dispostas no Quadro 3.2. Na lista de 

palavras temos aquelas de maior frequência no corpus de estudo e, como esperado, 

são palavras gramaticais: a preposição de, seguida pelos artigos la, le e l', bem 

como as preposições d', à etc. A primeira lexia é énergie, na 24a posição, depois 

courant em 25a, tension em 30a e silicium na 33a. As palavras mais frequentes em 

português, "solar” e "fotovoltaico”, em francês solaire e photovoltaïque, aparecem, 

respectivamente, na 41a e na 45a posição. 

 Já na lista de palavras-chave, mostrada na última coluna do Quadro 3.2, 

temos silicium como a palavra mais relevante na comparação do corpus de estudo 

com o de referência, seguida por tension e courant. Aqui, já temos uma diferença em 

relação à lista de palavras-chave em português, pois essas duas palavras, termos 

da grande área Engenharia Elétrica, que abrange a ESF, aparecem nas posições 

408a e 173a, respectivamente, na lista de palavras-chave em português. Quanto ao 

número de ocorrências (hits) no corpus, tension possui 201 hits, courant possui 248 

hits, "tensão" possui 124 hits e "corrente" possui 126. Nota-se, de fato, que as duas 

																																																								
44 Para alguns, esse problema teria ocorrido pelo fato de o corpus de estudo não ser balanceado 
tematicamente. 
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palavras em francês são mais empregadas no corpus de estudo que as em 

português, por isso sua maior chavicidade. É possível, ainda, que o corpus de 

referência em português possua mais hits de "tensão” e "corrente” do que o corpus 

de referência em francês em relação a tension e courant, o que leva ao aumento da 

chavicidade dessas duas palavras francesas. 

 
Quadro 3.2: 50 primeiras palavras da lista de palavras e da lista de palavras-chave em francês. 

(continua) 

 lista de 
palavras 

lista de 
palavras-chave 

1 de silicium 
2 la tension 
3 le courant 
4 l cellule 
5 d cellules 
6 à photovoltaïque 
7 les charge 
8 et éclairement 
9 en photopile 

10 est figure 
11 des modules 
12 un on 
13 une rayonnement 
14 du semi 
15 par solaire 
16 pour électrons 

17 dans lumière 
18 au panneaux 

19 il matériau 
20 on conducteur 

21 que v 
22 qui circuit 

23 ou électron 
24 énergie batterie 

25 sont photogénérateur 
26 courant jonction 
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Quadro 3.2: 50 primeiras palavras da lista de palavras e da lista de palavras-chave em francês. 
(conclusão) 

 lista de 
palavras 

lista de 
palavras-chave 

27 plus cm 
28 ce lux 

29 sur photovoltaïques 
30 tension i 

31 c porteurs 
32 s spectre 

33 silicium bande 
34 a cristallin 

35 se série 
36 avec température 

37 peut charges 
38 n amorphe 

39 donc donc 
40 pas champ 

41 solaire soleil 
42 ne onde 

43 qu solaires 
44 puissance p 

45 photovoltaïque caractéristique 
46 cette trous 

47 être w 
48 cellule inclinaison 

49 cellules photons 
50 charge absorption 

 

 Na sequência do Quadro 3.2, temos cellule e seu plural cellules na 4a e na 5a 

posição, seguidas por photovoltaïque, charge, éclairement, photopile, figure, 

modules, on, rayonnement, semi e solaire. Essas são as 15 primeiras palavras da 

lista, as quais utilizamos para procurar por termos complexos da área em língua 

francesa. Observamos, aqui, a presença de palavras cujos equivalentes não estão 

entre as 15 primeiras palavras da lista de palavras-chave em português, como 

tension e courant (vide nota de rodapé 44 desta dissertação). Esperamos, com isso, 
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ter abrangido um maior número de termos da área, sabendo, é claro, não ser 

possível fazer uma coleta exaustiva de termos. Partimos, então, para a análise das 

15 palavras em francês no concordanciador. 

 

3.2.1 Termos complexos formados por solaire 

 

 Assim como o termo em português “solar”, o francês solaire é um adjetivo que 

possui singular e plural (respectivamente nas posições 15a e 43a da lista de 

palavras-chave) e serve para qualificar algo como pertencente ao Sol ou como 

projetado para capturar ou utilizar a energia proveniente do Sol. Enquanto solaire 

possui 140 hits no corpus de estudo, solaires possui apenas 66. Na Figura 3.9 temos 

as linhas de concordância para ambas as formas: 

 

 
Figura 3.9: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de solaire*. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 
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 Podemos verificar que solaire e solaires fazem parte de diversos termos 

complexos, tais como: énergie solaire, rayonnement solaire, spectre solaire, cellules 

solaires, cellule solaire organique, cellules solaires à hétérojonction bicouche, 

panneaux solaires, flux solaire, conversion solaire, spectre du rayonnement solaire, 

installation solaire, générateurs solaires, gisement solaire e ressources solaires. 

Assim como em português, esses são termos complexos do tipo [X] + [solar] e [X] + 

[solar] + [Y], não havendo termos que comecem por solaire(s) ([solar] + [X]). 

 

3.2.2 Termos complexos formados por photovoltaïque 

 

 O termo photovoltaïque é empregado, da mesma forma que solaire, para 

designar algo que pertence à ESF. Não varia em gênero, mas possui singular e 

plural, formas com 132 e 57 hits, respectivamente. Em relação a solaire, este termo 

tem a especificidade de formar termos apenas da ESF, tais como os visualizados na 

Figura 3.10: conversion photovoltaïque, effet photovoltaïque, cellules 

photovoltaïques, modules photovoltaïques, processus photovoltaïque, dispositifs 

photovoltaïque, capteur photovoltaïque e installation photovoltaïque. 

 Podemos ver, ainda, que o termo no singular é usado como substantivo em 

alguns casos, de forma bem menos frequente do que como adjetivo. Na mesma 

figura, temos l'industrie du photovoltaïque (linha 3), s’est développé le photovoltaïque 

(linha 6), le photovoltaïque organique (linha 8), ont amené le photovoltaïque (linha 9), 

le cadre du photovoltaïque (linhas 11 e 13), pour le photovoltaïque (linha 18). Esta é 

uma segunda acepção do termo francês e que o termo em português não possui, ou 

seja, que não foi verificada em nenhum dos 819 hits de "fotovoltaico(a)(s)” no 

corpus45. 

 

																																																								
45 A substantivação de adjetivos é uma tendência na língua francesa, ou seja, o uso de 
photovoltaïque como substantivo é, de partida, uma característica da língua e não da área da energia 
solar fotovoltaica (LECOLLE, 2015). Essa informação constará, portanto, na ficha terminológica do 
termo em questão. 
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Figura 3.10: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de photovoltaïque*. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 Assim como “solar fotovoltaico” em português, os adjetivos franceses solaire e 

photovoltaïque podem ser utilizados em conjunto, como mostra a Figura 3.11. 

Temos, então, a formação dos termos énergie solaire photovoltaïque, panneaux 

solaires photovoltaïques e modules solaires photovoltaïques. No entanto, são 

apenas 9 hits, ao passo que “solar fotovoltaico(a)(s)” possui 100 hits. Outra diferença 

é que o uso dos adjetivos na ordem contrária, photovoltaïque solaire, não ocorre no 

corpus de estudo – apesar de ter sido encontrada, em pequeno número de 

ocorrências, em materiais de apoio. 
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Figura 3.11: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de solaire(s) 

photovoltaïque(s). 
Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

3.2.3 Outros termos em francês 

 

 No corpus em francês temos a presença de alguns termos simples, como 

silicium, panneau, photopile, module, éclairement e photogénérateur. Destes, 

apenas o último não participa da formação de outros termos complexos. O termo 

module é usado como uma forma compacta de module photovoltaïque, module 

solaire ou, ainda, module solaire photovoltaïque, como mostrado nas linhas de 

concordância acima, nas Figuras 3.10 e 3.11. Já na Figura 3.12, temos photopile em 

contexto e vemos tanto seu uso como termo simples como em termos complexos: 

photopile au silicium e photopile au silicium cristallin. Photopile forma, ainda, 

photopile en silicium cristallin, photopile au silicium amorphe, photopile de trosième 

génération e o sinônimo do termo simples, photopile solaire. 

 Dentre todos os termos, cellule é o maior responsável pela formação de 

termos complexos. A partir da Figura 3.13, que mostra as linhas de concordância de 

cellule e de seu plural cellules, encontramos alguns desses termos (aqui 

lematizados): cellule solaire, cellule multicouche, cellule photovoltaïque, cellule multi-

jonction, cellule silicium, cellule CIS, cellule CIGS, cellule DSSC e cellule solaire 

organique. 

 É interessante observar que phopile(s) possui 106 hits no corpus, enquanto 

cellule(s) possui 228 hits, aproximadamente o dobro. Esses dois termos são 

sinônimos, ou seja, denominam o mesmo conceito e, no entanto, cellule forma cerca 

de seis vezes mais termos complexos que photopile, 44 termos contra apenas sete. 

O equivalente em português, "célula", forma 66 termos, o que nos leva a acreditar 
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que existem muitos outros termos complexos formados tanto por cellule quanto por 

photopile que não ocorrem no nosso corpus de estudo. 

 Aqui, é interessante fazermos uma comparação entre os números de cellule e 

de photopile. Em nosso corpus de estudo, cellule possui o dobro de hits de 

photopile; em um corpus antigo que compilamos para outras pesquisas, feito a partir 

do BootCaT46 e, portanto, composto por textos retirados da Internet e que não 

podemos saber se foram escritos por especialistas da área, photopile não possui 

nenhuma ocorrência; temos apenas a presença da sua forma sinônima, cellule. 

Estendendo a pesquisa ao Google (2017), buscamos pelo termo mais o adjetivo 

solaire(s) e obtivemos 651 hits para photopile solaire, 2.700 para photopiles solaires, 

208.000 para cellule solaire e 352.000 hits para cellules solaires. Esses números nos 

levaram a pensar na questão de densidade terminológica, pois, ao que parece, 

cellule é, em geral, amplamente mais empregado que photopile, mas a diferença em 

número diminui quando se trata de um corpus especializado. Acreditamos, assim, 

que cellule apareça em textos com menor densidade terminológica em comparação 

a photopile, ou seja, é um termo que já está presente no dia-a-dia das pessoas, em 

revistas de divulgação científica e em materiais de divulgação comercial de produtos 

da ESF; já photopile ocorre majoritariamente dentro do discurso altamente 

especializado da ESF, e é um termo que ainda não faz parte do conhecimento geral. 

 Na 13a posição da lista de palavras-chave, temos rayonnement, com 81 hits. 

Esse é um termo formador de vários outros, como rayonnement solaire, 

rayonnement global, rayonnement infrarouge, rayonnement direct e rayonnement 

diffus. Esses são termos importantes para a ESF, mas que pertencem também à 

grande área da Energia Solar, sendo empregados em todos os tipos de energia que 

utilizam o Sol como fonte. Como comentado no Capítulo 2, a terminologia da 

subárea Radiação Solar foi estudada à parte e ainda será publicada em forma de 

glossário. Assim sendo, os termos dessa subárea foram retirados da nossa lista de 

candidatos a termos da ESF, permanecendo apenas o termo mais geral e mais 

recorrente: radiação solar e seu equivalente francês rayonnement solaire. 

 

																																																								
46 Corpus apresentado em Bastianello e Zavaglia (2016, p.19). 
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Figura 3.12: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de photopile*. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 
Figura 3.13: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de cellule*. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 
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3.2.4 Outros casos 

 

 Ao analisarmos a lista de palavras-chave do Quadro 3.2, chamou-nos a 

atenção a presença de semi, on e figure entre as 15 palavras de maior chavicidade 

do corpus em francês. No entanto, como mostra a Figura 3.14, semi é utilizado na 

formação de palavras complexas e, neste caso, de termos como semi-conducteur 

semi-conducteur organique e matériau semi-organique:  

 

 
Figura 3.14: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de semi*. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 O termo semi-conducteur(s) é importante para a ESF e possui 67 hits no 

corpus; é possível verificar, ainda, uma forma sinônima com variação ortográfica, 

semiconducteur(s), que aparece apenas quatro vezes no corpus. É, assim, 

justificado que a palavra semi esteja no topo da lista de palavras-chave. 

 Outra palavra que causa estranhamento por sua presença é “on”, 12a com 

maior chavicidade. Notamos que on aparece, em maior ou menor número, em todos 

os textos que compõem o corpus. É utilizado como pronome indefinido na posição 

de sujeito e é sempre seguido por um verbo conjugado na terceira pessoa do 

singular, como on parle e on peut. On de fato é amplamente empregado na língua 

francesa na posição de sujeito e, portanto, a sua presença na lista de palavras-

chave pode ser justificada, apesar de não ser e não compor unidades terminológicas 

da área. 

 



 

 

91 

 
Figura 3.15: Imagem retirada do AntConc mostrando as linhas de concordância de on. 

Adaptado: Software AntConc, versão 3.4.4m de 2014. 

 

 Temos, ainda, figure, que ocorre 101 vezes no singular e três vezes no plural. 

Em todos os casos, figure é utilizada para dar nome às figuras apresentadas nos 

materiais que compõem o corpus, como Figure 11 ou figure I-1. Assim, esta palavra 

não é e não forma termos, e sua presença na lista de palavras-chave foi ignorada. 

 Além disso, os únicos anglicismos encontrados em meio ao discurso 

especializado em língua francesa fazem parte dos termos onduleur string e tension 

Voc. O primeiro é o mesmo caso do termo em português “inversor string", no qual 

string da nome a um tipo de inversor. Oc, de tension Voc, é uma abreviação para o 

inglês open circuit. 

 

3.3 Divisão dos termos em grupos 
 

 Para realizar as análises dos termos, os mesmos foram divididos em grupos, 

de acordo com os principais termos simples formadores de termos complexos dentro 

do corpus, ou seja, a divisão foi feita com base nos 15 primeiros termos da lista de 

palavras-chave de cada língua. Por exemplo, o grupo “célula” abrange todos os 

termos complexos formados por “célula” e que são, de certa forma, hipônimos de 

“célula fotovoltaica". Ao agrupar os termos assim, esperávamos realizar análises 

dentro de um mesmo campo semântico e facilitar, portanto, a busca pelos traços 

descritores de cada termo, bem como a busca por sinônimos e equivalentes. Todos 

os termos aqui apresentados se encontram dispostos, em ordem alfabética, no 

Apêndice II. 

 Os termos em português foram divididos em sete grandes grupos: 

 
1. célula; 
2. inversor; 
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3. módulo; 
4. painel; 
5. silício; 
6. sistema; e 
7. outros. 

 

 Na sequência, temos cada grupo, em português, com a lista de termos que 

abrange: 

 
GRUPO 1 "célula": 

 
1. célula CIGS 
2. célula CIS 
3. célula comercial 
4. célula cristalina 
5. célula de a-Si 
6. célula de CdS 
7. célula de CdTe 
8. célula de CIGS 
9. célula de CIS 
10. célula de filmes finos 
11. célula de junção dupla 
12. célula de junção tripla 
13. célula de junção única 
14. célula de junções múltiplas 
15. célula de multijunção  
16. célula de múltiplas junções 
17. célula de primeira geração 
18. célula de segunda geração 
19. célula de Si-monocristalino 
20. célula de silício  
21. célula de silício amorfo 
22. célula de silício cristalino 
23. célula de silício cristalizado 
24. célula de silício microcristalino 
25. célula de silício monocristalino 
26. célula de silício multicristalino 
27. célula de silício policristalino 
28. célula de terceira geração 
29. célula de DSSC 
30. célula fotovoltaica 
31. célula fotovoltaica caseira 
32. célula fotovoltaica comercial 
33. célula fotovoltaica de filme fino  
34. célula fotovoltaica de heterojunção  

35. célula fotovoltaica de multi junção 
36. célula fotovoltaica de película fina 
37. célula fotovoltaica de primeira geração  
38. célula fotovoltaica de segunda geração 
39. célula fotovoltaica de silício  
40. célula fotovoltaica de silício cristalizado  
41. célula fotovoltaica de terceira geração 
42. célula fotovoltaica monocristalina  
43. célula fotovoltaica orgânica 
44. célula fotovoltaica policristalina 
45. célula mono-Si 
46. célula monocristalina 
47. célula orgânica 
48. célula policristalina 
49. célula solar 
50. célula solar caseira 
51. célula solar de CdS 
52. célula solar de CdTe 
53. célula solar de película fina 
54. célula solar de polímero 
55. célula solar de polímero orgânico 
56. célula solar de primeira geração 
57. célula solar de segunda geração  
58. célula solar de silício 
59. célula solar de silício amorfo 
60. célula solar de silício cristalino  
61. célula solar de terceira geração  
62. célula solar fotovoltaica 
63. célula solar fotovoltaica orgânica 
64. célula solar orgânica 
65. célula solar sensibilizada por corante 
66. célula solar thin film 
 

 

 
GRUPO 2 "inversor”: 

 
1. inversor 
2. inversor autônomo 
3. inversor de fileira 
4. inversor fotovoltaico 
5. inversor grid tie 

6. inversor grid-tie 
7. inversor off-grid 
8. inversor on-grid 
9. inversor solar 
10. inversor solar central 
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11. inversor solar fotovoltaico 
12. inversor solar fotovoltaico grid tie 
13. inversor solar grid-tie 

14. inversor solar string 
15. micro inversor solar 

 

 
GRUPO 3 “módulo”: 

 
1. módulo 
2. módulo de a-Si 
3. módulo de CdTe 
4. módulo de filmes finos 
5. módulo de silício amorfo 
6. módulo de silício cristalino 

7. módulo de silício cristalizado 
8. módulo fotovoltaico 
9. módulo fotovoltaico cristalino 
10. módulo solar 

 

 
GRUPO 4 “painel”: 

 
1. painel 
2. painel de CdTe 
3. painel de c-Si 
4. painel de filme fino 
5. painel fotovoltaico 
6. painel fotovoltaico de filme fino 
7. painel fotovoltaico monocristalino 
8. painel fotovoltaico solar 
9. painel monocristalino 
10. painel policristalino 
11. painel solar 
12. painel solar de filme fino 
13. painel solar de película fina 
14. painel solar de silício amorfo 
15. painel solar de silício cristalino  

16. painel solar de silício monocristalino 
17. painel solar de telureto de cádmio 
18. painel solar fotovoltaico 
19. painel solar fotovoltaico de silício 

monocristalino 
20. painel solar fotovoltaico de silício 

policristalino 
21. painel solar fotovoltaico mono-cristalino 
22. painel solar monocristalino 
23. painel solar policristalino 
24. placa de energia solar 
25. placa fotovoltaica 
26. placa solar 
27. placa solar fotovoltaica 

 

 
GRUPO 5 "silício": 

 
1. silício 
2. silício amorfo 
3. silício amorfo hidrogenado 
4. silício cristalino 
5. silício de grau solar 
6. silício grau eletrônico 
7. silício grau metalúrgico 

8. silício grau semicondutor 
9. silício grau solar 
10. silício monocristalino 
11. silício multicristalino 
12. silício policristalino 
13. silício puro 
14. silício ultrapuro 

 

 
GRUPO 6 "sistema": 

 
1. sistema autônomo 
2. sistema conectado à rede 
3. sistema conectado à rede da 

concessionária 
4. sistema conectado à rede elétrica 
5. sistema de energia solar 
6. sistema de energia solar autônomo 

7. sistema de energia solar fotovoltaica 
8. sistema de energia solar fotovoltaica 

autônomo 
9. sistema de energia solar residencial 
10. sistema de geração fotovoltaica 

residencial 
11. sistema fotovoltaico 
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12. sistema fotovoltaico autônomo 
13. sistema fotovoltaico comercial 
14. sistema fotovoltaico comercial de 

energia solar 
15. sistema fotovoltaico conectado à rede 
16. sistema fotovoltaico conectado à rede 

de distribuição 
17. sistema fotovoltaico conectado à rede 

elétrica 
18. sistema fotovoltaico de energia solar 
19. sistema fotovoltaico híbrido 
20. sistema fotovoltaico híbrido de energia 

solar 
21. sistema fotovoltaico industrial 
22. sistema fotovoltaico industrial de energia 

solar 
23. sistema fotovoltaico isolado 

24. sistema fotovoltaico residencial 
25. sistema fotovoltaico residencial de 

energia solar 
26. sistema FV 
27. sistema híbrido de energia solar 

fotovoltaica 
28. sistema industrial 
29. sistema isolado 
30. sistema on-grid  
31. sistema PV 
32. sistema PV autônomo 
33. sistema PV isolado 
34. sistema residencial 
35. sistema solar 
36. sistema solar fotovoltaico 
37. sistema solar fotovoltaico comercial 
38. sistema solar fotovoltaico residencial 

 

 
GRUPO 7 “outros”: 

 
1. alimentação solar 
2. arranjo fotovoltaico 
3. arranjo PV 
4. bateria fotovoltaica 
5. bateria solar 
6. bombeamento solar 
7. cadeia fotovoltaica 
8. cadeia solar 
9. calculadora solar 
10. central fotovoltaica 
11. constante solar 
12. conversão fotovoltaica 
13. corrente 
14. corrente de curto circuito 
15. corrente de curto-circuito 
16. corrente elétrica 
17. corrente em curto circuito 
18. corrente nominal 
19. dispositivo fotovoltaico 
20. efeito fotovoltaico 
21. energia elétrica solar 
22. energia fotovoltaica 
23. energia fotovoltaica orgânica 
24. energia solar1 
25. energia solar2 
26. energia solar fotovoltaica1 
27. energia solar fotovoltaica2 
28. energia solar residencial 
29. fotovoltaico 
30. fotovoltaico solar 
31. geração fotovoltaica 
32. geração solar 
33. geração solar fotovoltaica 
34. gerador fotovoltaico 
35. gerador solar fotovoltaico 
36. indústria fotovoltaica 

37. indústria solar 
38. instalação fotovoltaica 
39. instalação fotovoltaica autônoma 
40. instalação fotovoltaica conectada à rede 
41. irradiação solar 
42. irradiância 
43. leilão de energia solar 
44. luz solar 
45. material fotovoltaico 
46. mercado fotovoltaico 
47. parque solar 
48. potência fotovoltaica 
49. potencial solar 
50. produtor de energia solar fotovoltaica 
51. projeto fotovoltaico 
52. radiação solar 
53. semicondutor 
54. simulador solar1 
55. simulador solar2 
56. solar 
57. solar fotovoltaico 
58. tecnologia fotovoltaica 
59. tecnologia fotovoltaica orgânica 
60. telhado fotovoltaico 
61. telhado solar 
62. telha fotovoltaica 
63. telha solar 
64. tensão 
65. tensão de circuito aberto 
66. tensão elétrica 
67. tensão em circuito aberto 
68. tensão nominal 
69. usina de energia fotovoltaica 
70. usina de energia solar 
71. usina fotovoltaica 
72. usina solar 

 



 

 

95 

 Para a divisão dos termos em francês obtivemos nove grupos. A seleção dos 

termos foi feita da mesma forma pela qual se procedeu em português. É possível 

observar que há mais grupos em francês – nove – que em português – sete –, pois 

eles estão relacionados às 15 primeiras palavras da lista de palavras-chave. Como 

explicado anteriormente, enquanto a lista em português traz formas morfológicas 

distintas de um mesmo termo, como "fotovoltaico”, “fotovoltaica”, “fotovoltaicos” e 

“fotovoltaicas”, a lista em francês não contém formas morfológicas distintas de um 

mesmo termo. 

 Assim, temos maior quantidade de grupos em francês, mas que abrangem 

menor quantidade de termos. Os grupos franceses são: 

 
1. cellule; 
2. courant; 
3. module; 
4. panneau; 
5. photopile; 
6. silicium; 
7. système; 
8. tension; e 
9. autres. 

 

 A seguir, temos a relação de cada grupo, em francês, com seus respectivos 

termos: 

 
GRUPO 1 cellule: 

 
1. cellule à hétérojonction 
2. cellule au CdTe 
3. cellule au silicium  
4. cellule au silicium amorphe 
5. cellule au silicium cristallin 
6. cellule au silicium microcristallin 
7. cellule au silicium monocristallin 
8. cellule au silicium multicristallin 
9. cellule au tellurure de cadmium 
10. cellule CdS 
11. cellule CIGS 
12. cellule CIS 
13. cellule cristalline 
14. cellule DSSC 
15. cellule en CdTe 
16. cellule en silicium amorphe 
17. cellule en silicium cristallin 
18. cellule multi-jonction 
19. cellule photovoltaïque 
20. cellule photovoltaïque au silicium 

21. cellule photovoltaïque de deuxième 
génération 

22. cellule photovoltaïque de première 
génération 

23. cellule photovoltaïque de troisième 
génération 

24. cellule photovoltaïque organique 
25. cellule photovoltaïque polymère 
26. cellule PV 
27. cellule silicium 
28. cellule solaire 
29. cellule solaire à colorant 
30. cellule solaire à double jonction 
31. cellule solaire à homojonction 
32. cellule solaire à multi-jonction 
33. cellule solaire à jonctions multiples 
34. cellule solaire à triple jonction 
35. cellule solaire de deuxième génération 
36. cellule solaire de première génération 
37. cellule solaire de troisième génération 
38. cellule solaire double jonction 



 

 

96 

39. cellule solaire en couche mince 
40. cellule solaire homojonction 
41. cellule solaire organique 

42. cellule solaire polymère 
43. cellule solaire triple jonction 
44. cellule tandem 

 

 
GRUPO 2 courant: 

 
1. courant  
2. courant de court-circuit 
3. courant électrique 

4. courant Icc 
5. courant nominal 

 

 
GRUPO 3 module: 

 
1. module 
2. module au a-Si 
3. module au CdTe 
4. module au silicium amorphe 
5. module au silicium cristallin 
6. module cristallin 
7. module en couches minces 

8. module en films minces 
9. module en silicium cristallin 
10. module photovoltaïque 
11. module PV 
12. module solaire 
13. module solaire photovoltaïque 

 

 
GRUPO 4 panneau: 

 
1. panneau 
2. panneau au CdTe 
3. panneau au silicium amorphe 
4. panneau au silicium cristallin 
5. panneau en couche mince 
6. panneau en silicium cristallin 
7. panneu monocristallin 
8. panneau polycristallin 

9. panneau photovoltaïque 
10. panneau photovoltaïque monocristallin 
11. panneau photovoltaïque polycristallin 
12. panneau solaire 
13. panneau solaire monocristallin 
14. panneau solaire photovoltaïque 
15. panneau solaire polycristallin

 

 
GRUPO 5 photopile: 

 

1. photopile 
2. photopile au silicium 
3. photopile au silicium amorphe 
4. photopile au silicium cristallin 

5. photopile de troisième génération 
6. photopile en silicium cristallin 
7. photopile solaire 

 

 
GRUPO 6 silicium: 

 
1. silicium 
2. silicium « électronique » 
3. silicium « métallurgique » 
4. silicium « solaire » 
5. silicium amorphe 

6. silicium cristallin 
7. silicium de pureté « semi-conductrice » 
8. silicium de pureté « solaire » 
9. silicium monocristallin 
10. silicium multicristallin 
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11. silicium polycristallin 
12. silicium pur 

13. silicium ultra-pur 

 

 
GRUOPO 7 système: 

 
1. système autonome 
2. système de production photovoltaïque 
3. système hybride 
4. système isolé 
5. système photovoltaïque 
6. système photovoltaïque autonome 
7. système photovoltaïque connecté au 

réseau 

8. système photovoltaïque couplé au 
réseau 

9. système photovoltaïque multisource 
10. système photovoltaïque raccordé au 

réseau 
11. système PV isolé 
12. système solaire 

 

 
GRUPO 8 tension: 

 
1. tension 
2. tension de circuit ouvert 
3. tension électrique 

4. tension en circuit ouvert 
5. tension nominale 
6. tension Voc 

 
GRUPO 9 autres: 

 
1. alimentation solaire 
2. batterie solaire 
3. centrale photovoltaïque 
4. centrale solaire 
5. champ photovoltaïque 
6. champ PV 
7. champ solaire 
8. constante solaire 
9. conversion photovoltaïque 
10. conversion solaire 
11. convertisseur DC/AC 
12. dispositifs photovoltaïques 
13. éclairement 
14. éclairement solaire 
15. effet photovoltaïque 
16. électricité photovoltaïque 
17. électricité solaire 
18. énergie lumière 
19. énergie lumineuse 
20. énergie photovoltaïque 
21. énergie photovoltaïque organique 
22. énergie solaire1 
23. énergie solaire2 
24. énergie solaire photovoltaïque1 
25. énergie solaire photovoltaïque2 
26. énergie solaire résidentielle 
27. filière du photovoltaïque 
28. générateur photovoltaïque 
29. générateur solaire 
30. gisement solaire 
31. groupe photovoltaïque 
32. industrie du photovoltaïque 

33. installation photovoltaïque 
34. installation photovoltaïque autonome 
35. installation photovoltaïque raccordée au 

réseau 
36. installation PV 
37. installation solaire 
38. irradiance 
39. irradiation solaire 
40. lumière solaire 
41. marché du photovoltaïque 
42. matériau photovoltaïque 
43. micro-onduleur 
44. onduleur 
45. onduleur autonome 
46. onduleur central 
47. onduleur connecté au réseau 
48. onduleur couplé au réseau 
49. onduleur de chaîne 
50. onduleur photovoltaïque 
51. onduleur PV 
52. onduleur solaire 
53. onduleur string 
54. photogénérateur 
55. photovoltaïque1 (adj.) 
56. photovoltaïque2 (subst.) 
57. photovoltaïque organique 
58. photovoltaïque solaire 
59. pile solaire 
60. pompage photovoltaïque 
61. pompage solaire 
62. producteur photovoltaïque 
63. production photovoltaïque 
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64. projet photovoltaïque 
65. puissance photovoltaïque 
66. puissance solaire 
67. rayonnement solaire 
68. semi-conducteur 
69. semiconducteur 
70. simulateur solaire 

71. solaire 
72. solaire photovoltaïque 
73. technologie photovoltaïque 
74. toit photovoltaïque 
75. toit solaire 
76. tuile solaire 

 

 Por fim, após a análise do corpus de estudo, do recolhimento das unidades 

terminológicas e da sua divisão em grupos, partiremos para a análise das mesmas 

em contexto. Contrastaremos os grupos na busca por ganchos terminológicos em 

comum e, portanto, por sinônimos e equivalentes. 
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Capítulo 4: A busca por sinônimos e equivalentes 
 

 

 

 Neste capítulo vamos apresentar algumas das análises realizadas em relação 

aos ganchos terminológicos e à busca pela compreensão do conceito ligado a cada 

unidade terminológica. O objetivo, aqui, é exemplificar o processo de pesquisa, 

dentro do corpus de estudo, por esses ganchos, ou traços descritores, que se 

encontram junto aos termos em seus contextos, classificar os ganchos e compará-

los com traços descritores de outros termos, a fim de: encontrar termos na mesma 

língua que possuam os mesmos traços e que são, portanto, sinônimos; encontrar 

termos em português e francês que possuam os mesmos traços descritores e que 

podem ser considerados, assim, equivalentes. 

 Os ganchos terminológicos foram explicados e exemplificados no capítulo 2 

(seção 2.5). Relembremos aqui alguns dos ganchos citados por Dubuc (1985) e 

Aubert (2001):  

 
• natureza; 
• finalidade; 
• função; 
• material; 
• oposição; 
• característica; 
• lugar; 
• efeito; e 
• causa. 

 

 Na busca por esses ganchos, analisamos cada termo inventariado dentro da 

ferramenta Concordance do AntConc e, depois, dentro do File View, ferramenta esta 

responsável por mostrar o termo inserido no texto, em que podemos ver não apenas 

a linha de concordância, mas todo o fragmento de texto onde o termo se encontra. É 

do File View que copiamos os contextos para as fichas terminológicas (ver Capítulo 

5) e para os exemplos que apresentaremos ao longo deste capítulo. 

 Quanto aos contextos pesquisados, podemos ter contextos definitórios, 

explicativos ou associativos. Dependendo do tipo de contexto onde cada termo está 

inserido, é mais fácil ou mais difícil encontrar os ganchos terminológicos. Segundo 
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Dubuc (1985, p. 62), o contexto definitório “dá indicações precisas sobre a noção do 

termo estudado, sem que seja necessariamente uma definição"47. O contexto 

explicativo apenas "informa sucintamente sobre a natureza ou um aspecto do termo 

estudado”48 (DUBUC, 1985, p. 62), e há, ainda, o contexto associativo, que não 

possui muitos descritores e permite apenas “relacionar o termo estudado a um 

campo de aplicação preciso pela associação com os termos que estão ao seu 

redor"49 (DUBUC, 1985, p. 63). A seguir, temos um exemplo de cada tipo de 

contexto em relação ao termo francês rayonnement solaire50: 

 
Contexto definitório (CD): Le rayonnement solaire désigne l’ensemble 
des ondes électromagnétiques émises par le Soleil. Il se compose donc 
d’ultraviolets, de la lumière visible, mais également d'ondes radio en plus de 
rayons cosmiques. 
Contexto explicativo (CE): Le rayonnement solaire n’est toutefois pas le 
même avant et après sa traversée de l’atmosphère : les nombreux gaz 
présents dans celle-ci vont ainsi atténuer différentes longueurs d’onde, 
notamment dans les infrarouges, et conduire à une diminution de la 
puissance incidente totale du rayonnement de 30%. 
Contexto associativo (CA): La quantité d’énergie produite par l’installation 
photovoltaïque dépend de sa surface, de l’orientation et de l’inclinaison des 
panneaux, et de l’intensité du rayonnement solaire. 

 

 Chama a atenção o fato de que os contextos explicativo e associativo foram 

retirados do corpus de estudo, ao passo que o contexto definitório foi pesquisado na 

Internet. A ausência de contextos definitórios parece ser uma característica dos 

textos especializados da energia solar fotovoltaica: os textos são escritos por um 

especialista e têm como público alvo outros especialistas, ou seja, ambos são 

conhecedores dos conceitos e da terminologia da área, e não é pertinente a 

presença desse tipo de contexto. 

 Devido à dificuldade em se encontrar os contextos definitórios nos textos do 

corpus de estudo, foi necessário, com frequência, realizar a buscar por esses 

contextos em outros materiais de apoio. Utilizamos principalmente os livros Energia 

Solar Fotovoltaica: conceitos e aplicações (VILLALVA; GAZOLI, 2012) e Sistemas 

Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica (ZILLES ET AL., 2012), e sites da 

																																																								
47 "[...] donne des indications précises sur la notion du terme étudié, sans qu'il s’agisse 
nécessairement d’une définition […]". 
48 "[…] renseigne sommairement sur la nature ou un aspect du terme étudié". 
49 "[…] rattacher le terme étudié à un champ d'application précis par association avec les termes qui 
l'entourent". 
50 Todos os contextos apresentados aqui se encontram nas fichas terminológicas (ver Capítulo 5), 
que possuem as referências dos contextos retirados de materiais de apoio (sites da Internet, livros 
etc). Os contextos retirados do corpus de estudo não estão referenciados. 



 

 
 

101 

Internet, por meio da ferramenta de busca do Google (GOOGLE, 2017). Para melhor 

compreender os conceitos associados a cada termo, recorremos, por vezes, à 

NBR10899 Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) e ao Vocabulaire des systèmes de conversion 

photovoltaïque de l'énergie solaire (ADEME, 2011). 

 Outra característica interessante da terminologia da energia solar fotovoltaica 

é a grande presença de casos de sinonímia. Como comentamos anteriormente, a 

ESF possui diversas maneiras de denominar um mesmo conceito, principalmente ao 

alternar o uso dos adjetivos “solar” e "fotovoltaico(a)", em português, e solaire e 

photovoltaïque, em francês. O Quadro 4.1 traz dois exemplos: temos "painel solar de 

filme fino”, que possui três sinônimos e um equivalente, e "painel solar”, com oito 

sinônimos e quatro equivalentes. Esse mesmo fenômeno pode ser observado em 

mais de 90% dos termos encontrados no corpus de estudo, que possuem ao menos 

um sinônimo. 

 
Quadro 4.1: Exemplos de sinônimos e equivalentes 

dos termos “painel solar de filme fino” e "painel solar". 

Termo em 
português Sinônimo(s) Equivalente(s) 

painel solar de filme 
fino 

painel de filme fino 
painel fotovoltaico de filme fino 
painel solar de película fina 

panneau en couche mince  

painel solar 
 

painel fotovoltaico 
painel 
placa solar 
painel solar fotovoltaico 
placa fotovoltaica 
painel fotovoltaico solar 
placa solar fotovoltaica 
placa de energia solar 

panneau solaire 
panneau photovoltaïque  
panneau 
panneau solaire photovoltaïque 

 

 Ainda observando o Quadro 4.1, notamos que a terminologia da ESF em 

português é muito mais rica em sinônimos que a terminologia em francês. No 

entanto, supomos que isso não seja uma característica da ESF, mas uma diferença 

entre a normatização da Terminologia na França e no Brasil. A França é um país 

onde a Terminologia, em geral, já vem sendo normatizada há muito tempo por 

órgãos como a AFNOR Normalisation51, que possui, por exemplo, três normas 

																																																								
51 AFNOR Normalisation. Disponível em: <http://normalisation.afnor.org/>. Acesso em: 11 jun. 2017. 
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relacionadas aos sistemas de energia solar fotovoltaica (AFNOR NORMALIZATION, 

2017): 

 
• XP C 15-712-3: Installations Photovoltaïques avec dispositifs de 

stockage et raccordées à un réseau52. 
• UTE C 15-712-1 de juillet 2013: Installations photovoltaïques sans 

stockage et raccordées au réseau public de distribution. 
• UTE C 15-712-2 de juillet 2013: Installations photovoltaïques autonomes 

non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par 
batterie. 

 

 Além das normas da AFNOR, a França possui, ainda, outros materiais de 

normatização, como o acima citado Vocabulaire des systèmes de conversion 

photovoltaïque de l'énergie solaire, da Agence e l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie (ADEME, 2011), que possui cerca de 470 termos ligados à ESF. Para os 

termos em português do Brasil, temos a também acima citada NBR10899 Energia 

Solar Fotovoltaica – Terminologia (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013), com 54 termos da área. Essa discrepância de normatização 

entre os países pode ser o motivo pelo qual nosso corpus de estudo possui muito 

mais sinônimos em língua portuguesa que em língua francesa. Essa é, porém, 

apenas uma hipótese, visto que nosso corpus não é grande o suficiente para que 

nos permita fazer esse tipo de afirmação. 

 Por fim, ao iniciarmos a busca pelos ganchos terminológicos nos contextos 

retirados do corpus, notamos a dificuldade não apenas em encontrar os ganchos, 

mas também em entender o conceito ligado a cada denominação. Parece ser 

também uma característica da ESF possuir conceitos que, de certa forma, se 

sobrepõem uns aos outros. Um exemplo disso são os termos “célula cristalina” e 

"célula de junção única", que possuem muitos traços descritores comuns, mas que 

não são sinônimos, já que designam conceitos ligeiramente diferentes. Outros 

exemplos são "silício grau semicondutor”, “silício grau eletrônico” e “silício puro”, 

termos que, por vezes, se confundem: os dois primeiros são tipos puros de silício, 

mas quando se fala de “silício puro" não se quer dar ênfase à aplicação para a qual 

o silício foi preparado. "Silício puro" também pode ser confundido com "silício 

ultrapuro": para o nível de pureza do "silício puro" e do “silício ultrapuro" 

																																																								
52 Criada em 2016, foi a primeira norma europeia para sistemas fotovoltaicos conectados à rede 
elétrica e com dispositivos de armazenamento (AFNOR NORMALISATION, 2017). 
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encontramos, na literatura da área, números bastante diferentes, que levam à dúvida 

sobre o que vem a ser, exatamente, cada um desses tipos de silício53. 

 A grande quantidade de sinônimos, juntamente com a falta de contextos 

definitórios e com a sobreposição de conceitos, faz com que a relação de cada 

conceito com o conjunto de conceitos da ESF seja de difícil compreensão. Para a 

continuação das análises, nos foi necessário, então, estudar os conceitos 

separadamente e colocá-los em pequenos sistemas organizacionais, assim 

chamados por abrangerem apenas alguns conceitos e por não terem a intenção de 

relacionar todos os conceitos da área – como é o caso das árvores de domínio54. Os 

sistemas organizacionais serão incluídos no futuro dicionário para auxiliar o 

consulente não especialista em energia solar fotovoltaica a entender os principais 

conceitos da área. 

 A seguir, apresentaremos todos os termos estudados: temos o total de 433 

termos, sendo 242 termos em português (do Brasil) e 191 em francês (da França). 

Em português, são 111 conceitos distintos e 131 sinônimos; em francês, temos 106 

conceitos distintos e 85 termos sinônimos. 

 

4.1 Célula, cellule e photopile 
 

 O primeiro termo escolhido para análise foi "célula", do grupo 1 de termos em 

português, por se tratar de um termo que denomina um conceito-base da ESF e por 

ser o termo mais presente na formação de termos complexos da ESF. Apenas em 

português, coletamos do corpus 62 termos formados por células e que possuem 

uma das seguintes estruturas: 

 
• célula [X]; 
• célula de [X]; 
• célula fotovoltaica [X]; 
• célula fotovoltaica de [X]; 
• célula solar [X]; 
• célula solar de [X]; ou 
• célula solar fotovoltaica [X]. 

																																																								
53 Falaremos mais sobre esse assunto no decorrer do capítulo. 
54 Krieger e Finatto (2015, p. 134) definem árvore de domínio como “um diagrama hierárquico 
composto por termos-chave de uma especialidade, semelhante a um organograma". 
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Nesses casos, "X" pode ser outro termo, como “silício" e “silício monocristalino"; um 

adjetivo, como “comercial” e “cristalina”; ou uma colocação formada por preposição 

seguida de substantivo, como “de filmes finos” e "de polímero". 

 Todos os termos formados por “célula”, em português, ou "cellule" (grupo 1) e 

“photopile" (grupo 5), em francês, já haviam sido agrupados segundo seus possíveis 

equivalentes e sinônimos, como pode ser visto no Apêndice I. Fizemos, então, um 

estudo inicial e à parte da análise do corpus, pelo qual buscamos entender os 

conceitos trazidos pelos termos formados por “célula”, “cellule" e “photopile”. 

Utilizamos, para tanto, Villalva e Gazoli (2012), Écosources (2017), Énergie plus 

(2017), Falcão (2005), Oliveira (2008), Santos (2013) e Pinhos e Galdino (2014). 

Como produto final desse estudo, elaboramos um sistema organizacional a partir do 

hiperônimo "célula fotovoltaica", que se encontra na Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1: Sistema organizacional do termo “célula fotovoltaica" e seus hipônimos. 

 

 Assim, partimos para a busca por contextos dentro do corpus de estudo. Na 

sequência, temos os contextos dos termos "célula fotovoltaica", "célula solar" e 

“célula solar fotovoltaica", que aparecem nas suas formas singular e plural. Nota-se, 

no contexto 1, o material silício relacionado a “células fotovoltaicas", ou seja, temos 
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aqui um gancho terminológico de material. Da mesma forma, no contexto 6, 

encontramos o mesmo gancho para “célula solar" e, no contexto 9, para "células 

solares fotovoltaicas”. Já o contexto 8 afirma que "célula solar" e “célula fotovoltaica” 

são sinônimos que denominam um mesmo conceito; consideramos esse um gancho 

de natureza que é, por si só, suficiente para confirmar a relação mantida pelos dois 

termos. Esse mesmo gancho de natureza não foi verificado para o termo “célula 

solar fotovoltaica”, que, no entanto, compartilha os ganchos de material e de 

finalidade com os outros dois termos em questão. Os ganchos estão em meio aos 

contextos abaixo e organizados no Quadro 4.2, a partir do qual podemos dizer que 

os três termos são sinônimos. Ressaltamos que, desses três termos, “célula 

fotovoltaica” é o mais recorrente dentro do corpus de estudo e é, portanto, aquele 

que possui uma definição na ficha terminológica; os outros dois termos são 

considerados sinônimos e receberão apenas uma remissiva para o primeiro. 

 
Quadro 4.2: Comparação dos ganchos terminológicos dos 

termos "célula solar", “célula fotovoltaica” e “célula solar fotovoltaica”. 

 célula solar célula fotovoltaica célula solar 
fotovoltaica 

Natureza dispositivo elétrico dispositivo - 

célula fotovoltaica componente do painel 
solar 

Finalidade conversão de luz solar 
em energia elétrica 

obtenção [da energia 
solar] 

geração de energia 
elétrica 

converte a energia da 
luz do Sol diretamente 
em energia elétrica 

transformar a radiação 
solar diretamente em 
energia elétrica 

transformar a energia 
luminosa em energia 
elétrica 

Função através do efeito 
fotovoltaico 

através do chamado 
“efeito fotovoltaico” 

- 

Material O Silício que é usado 
para fazer a célula solar 

Transformar a energia 
luminosa em energia 
elétrica 

silício purificado para a 
fabricação de células 
solares fotovoltaicas 

Lugar interconectadas e 
encapsuladas em 
módulos solares 
(painéis) 

montagem de painéis 
ou módulos solares 

- 

 
1-A forma direta de obtenção [da energia solar] se dá através de células 
fotovoltaicas, geralmente feitas de silício. 
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2-As células fotovoltaicas são feitas de materiais capazes de transformar 
a radiação solar diretamente em energia elétrica através do chamado 
“efeito fotovoltaico”. 

3-As células fotovoltaicas podem ser dispostas de diversas formas, sendo 
a mais utilizada a montagem de painéis ou módulos solares. 

4-Células fotovoltaicas são dispositivos capazes de transformar a 
energia luminosa em energia elétrica. 

5-A célula fotovoltaica é o principal componente do painel solar. 
6-Quanto mais perfeitamente alinhadas estiverem as moléculas de silício, 
melhor a célula solar será na conversão de luz solar em energia elétrica. 
O Silício que é usado para fazer a célula solar é um semicondutor e 
semicondutores perdem a sua eficiência com o calor. 

7-As células solares são, então, interconectadas e encapsuladas em 
módulos solares (painéis), os quais podem ser usados individualmente ou 
incorporados a um sistema fotovoltaico para geração e suprimento de 
eletricidade.  

8-Uma célula solar, ou célula fotovoltaica, é um dispositivo elétrico que 
converte a energia da luz do Sol diretamente em energia elétrica 
através do efeito fotovoltaico. 

9-[…] obter, pela primeira vez no Brasil, o silício purificado para a 
fabricação de células solares fotovoltaicas (FVs). 

10-[...] apresentamos uma opção para a geração de energia elétrica 
através de células solares fotovoltaicas para a população rural de baixa 
renda. 

 

 O próximo passo é a análise dos possíveis equivalentes para "célula 

fotovoltaica”. Pela tradução direta, temos cellule photovoltaïque e cellule solaire; no 

entanto, observamos, também, outro possível equivalente, cellule PV, em que PV é 

a abreviação de photovoltaïque. Ao analisarmos os contextos de outros termos, 

notamos que photopile e photopile solaire seriam outros dois equivalentes. Partimos, 

então, para a busca dos ganchos nos contextos em língua francesa: 

 
11-Cellule solaire et photopile sont des termes équivalents qui 
désignent généralement des capteurs de petite taille, utilisés soit tels 
quels, soit en assemblage dans un panneau solaire, ou module 
photovoltaïque. 

12-Convertir l’énergie lumineuse en électricité, telle est la fonction d’une 
photopile ou d’une cellule solaire. 

13-[...] la température d'une photopile encapsulée est directement 
proportionnelle à l'éclairement et peut être obtenue par la formule empirique. 

14-Les cellules photovoltaïques sont composées de matériaux semi-
conducteurs qui produisent un courant électrique sous l’effet de photons 
lumineux. Les cellules photovoltaïques sont raccordées entre elles pour 
former des modules photovoltaïques. 

15-L'énergie solaire photovoltaïque est l'électricité produite par 
transformation d'une partie du rayonnement solaire par une cellule 
photovoltaïque. Plusieurs cellules sont reliées entre elles dans un 
module solaire photovoltaïque. 
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16-Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les 
cellules photovoltaïques. 

17-Une cellule photovoltaïque est un composant électronique qui 
lorsqu’il est exposé au spectre solaire génère une tension électrique 
par effet photovoltaïque. 

18-La cellule PV, aussi appelée cellule solaire, constitue l’élément de 
base de la conversion photovoltaïque. Il s’agit d’un dispositif semi-
conducteur qui transforme en énergie électrique l’énergie lumineuse 
fournie par une source d’énergie inépuisable, le soleil. 

19-Un panneau solaire est constitué d’un ensemble de photopiles 
solaires montés en série et/ou en parallèle. 

 

 No contexto 11, já é possível verificar a afirmação de que cellule solaire e 

photopile são sinônimos, ao passo que, no contexto 18, temos a verificação da 

sinonímia de cellule solaire e cellule PV. Cellule photovoltaïque compartilha os 

mesmos ganchos de material com cellule PV (contextos 14 e 18) e de lugar com 

cellule solaire (contextos 11, 14 e 15) e com photopile (contextos 13, 14, 15 e 19). 

Os quatro termos possuem os mesmos ganchos de finalidade, segundo os contextos 

12, 15 e 18. Assim, como podemos ver na comparação desses ganchos organizados 

nos Quadros 4.3 e 4.4, trata-se de termos sinônimos em língua francesa. 

 
Quadro 4.3: Comparação dos ganchos terminológicos 

dos termos cellule solaire, cellule photovoltaïque e cellule PV. 

 cellule solaire cellule 
photovoltaïque cellule PV 

Natureza photopile sont des 
termes équivalents 

composant électronique aussi appelée cellule 
solaire 

capteurs de petite taille dispositif semi-
conducteur 

Finalidade Convertir l’énergie 
lumineuse en électricité 

transformation d'une 
partie du rayonnement 
solaire 

transforme en énergie 
électrique l’énergie 
lumineuse 

Função - effet photovoltaïque  

Material - composées de 
matériaux semi-
conducteurs 

dispositif semi-
conducteur 

silicium 

Lugar utilisés soit tels quels, 
soit en assemblage 
dans un panneau 
solaire ou module 
photovoltaïque. 

raccordées entre elles 
pour former des 
modules 
photovoltaïques 

- 

reliées entre elles dans 
un module solaire 
photovoltaïque 
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 O Quadro 4.4 traz, ainda, o termo photopile solaire, outro provável equivalente 

de cellule photovoltaïque e que possui apenas uma ocorrência no corpus de estudo. 

Visto que o contexto do corpus não indica nenhum traço descritivo, encontramos na 

Internet o contexto 19, em que temos dois ganchos de lugar e que são os mesmos 

de photopile, de cellule solaire e de cellule photovoltaïque. 
 

Quadro 4.4: Comparação dos ganchos terminológicos dos termos photopile e photopile solaire. 
 photopile photopile solaire 

Natureza Cellule solaire […] sont des termes 
équivalents 

- 

capteurs de petite taille 

Finalidade Convertir l’énergie lumineuse en 
électricité 

- 

Lugar utilisés soit tels quels, soit en 
assemblage dans un panneau solaire 
ou module photovoltaïque. 

Un panneau solaire est constitué d’un 
ensemble de photopiles solaires 

Encapsulée montés en série et/ou en parallèle 
 
 Abaixo, temos os contextos dos termos “célula de silício", “célula fotovoltaica 

de silício" e “célula solar de silício", que trazem o conceito de uma célula fotovoltaica 

feita a partir do material silício. Esse gancho de material é observado para os três 

termos nas suas próprias denominações. Temos o mesmo gancho de finalidade 

para "célula de silício" e “célula fotovoltaica de silício", retirados dos contextos 20 e 

25 e resumidos no Quadro 4.5. Por fim, temos ganchos de característica 

aproximados para “célula de silício" e “célula solar de silício” nos contextos 23 e 27. 

Podemos, então, dizer que os três termos são sinônimos, não apenas pela análise 

dos contextos, mas também por suas denominações – como já confirmamos a 

sinonímia de “célula”, “célula fotovoltaica" e “célula solar", quando esses termos são 

seguidos por "de silício”, sabemos que estamos deixando de ter um termo genérico 

para obtermos um termo cujo conceito possui uma especificidade própria, como "ser 

feito de silício" e é, portanto, um hipônimo do genérico "célula fotovoltaica". 

 
20-O silício carregado positivamente é “sanduichado” com o silício 
carregado negativamente, isso permite a célula de silício reagir com o sol 
produzindo energia elétrica. 

21-Estes elétrons livres vão migrar, através da corrente eléctrica, para a 
parte da célula de silício que está com ausência de elétrons. 

22-A fabricação da célula de silício começa com a extração do cristal de 
dióxido de silício. 
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23-Além disso, embora outros materiais possam fornecer eficiências 
maiores, o processo de fabricação de células de silício é mais simples 
e barato do que os outros materiais. 
24-A parte mais importante de um painel solar fotovoltaico (placa 
fotovoltaica) são as células fotovoltaicas de silício (Si). 

25-[...] The New York Times anunciou que as células fotovoltaicas de 
silício poderiam ser a possibilidade do futuro de aproveitamento de uma 
fonte de energia ilimitada, a radiação solar. 
26-As células solares de silício sofrem um curto tratamento térmico a 
temperaturas de até 900 oC, utilizando-se um forno contínuo. 

27-Embora existam diversos tipos de materiais, as células solares de 
silício são atualmente a tecnologia com maior penetração no mercado 
devido ao fato de sua tecnologia de fabricação já estar bem 
desenvolvida e sua matéria-prima ser barata e abundante. 

 
Quadro 4.5: Comparação dos ganchos terminológicos dos termos 

"célula de silício”, “célula fotovoltaica de silício" e “célula solar de silício". 
 célula de silício célula fotovoltaica 

de silício 
célula solar de 

silício 
Finalidade reagir com o sol 

produzindo energia 
elétrica 

aproveitamento de uma 
fonte de energia 
ilimitada, a radiação 
solar 

- 

Material de silício de silício de silício 

Lugar - parte mais importante 
de um painel solar 
fotovoltaico (placa 
fotovoltaica) 

- 

Característica o processo de 
fabricação é mais 
simples e barato do que 
os outros materiais 

 

- atualmente a tecnologia 
com maior penetração 
no mercado 

sua matéria-prima ser 
barata e abundante 

sua tecnologia de 
fabricação já estar bem 
desenvolvida 

 

 Os possíveis equivalentes para a célula de silício são photopile au silicium, 

cellule au silicium, cellule photovoltaïque au silicium e cellule silicium. A partir dos 

contextos abaixo, encontramos os mesmos ganchos de material para os quatro 

termos, mas seria difícil confirmar a sinonímia dos mesmos apenas por um gancho 

terminológico – e, no entanto, foi o único encontrado em comum. Podemos dizer que 

os termos são sinônimos apenas pelo fato de que já confirmamos a sinonímia entre 

photopile, cellule e cellule photovoltaïque e temos, aqui, esses mesmos termos 

acrescidos da especificidade de material au silicium. 
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 Chamou-nos a atenção, em especial, o termo cellule silicium, que não possui 

uma preposição ligando o determinante (silicium) e o determinado (cellule). Essa 

estrutura não ocorre em português, mas parece ser característica da língua 

francesa, sendo presente também em cellule CdS ("célula de CdS"), cellule CIS 

("célula de CIS") e cellule CIGS ("célula de CIGS"). 

 
28-Ainsi donc la réponse spectrale d'une photopile au silicium est-elle 
limitée entre 0.4 et 1.15µm. 

29-Dans les conditions standard (essai STC), la puissance maximale pour 
une cellule au silicium de 10 cm2 serait de l’ordre de 1,25 W. 

30-Ainsi, la courbe d’absorption d’une cellule photovoltaïque au silicium 
ne concerne qu’une partie du rayonnement : celle comprise entre 0,35 et 1,1 
[…]. 

31- Les cellules silicium : elles forment la grande majorité des modules 
photovoltaïques commerciaux. Les dispositifs sont composés de 
silicium soit monocristallin (r = 25%), soit polycristallin (r ≈ 12-18%), ou 
amorphe (r ≈ 6-12%). 

32-Nous considérons une photopile au silicium polycristallin à champ 
arrière [...]. 

33-La cellule au silicium multicristallin (ou polycristallin) est constituée 
de cristaux de 1mm à environ 2cm assemblés, appelé "grains".  

34-La cellule au silicium monocristallin est constituée d'un silicium formé 
d'un seul cristal ordonné.  

 
Quadro 4.6: Comparação dos ganchos terminológicos dos termos 

photopile au silicium, cellule au silicium, cellule photovoltaïque au silicium e cellule silicium. 
 photopile 

au silicium 
cellule au 
silicium 

cellule 
photovoltaïque 

au silicium 
cellule silicium 

Natureza - - - dispositifs 

Função réponse 
spectrale […] 
limitée entre 
0.4 et 
1.15µm. 

- - - 

Material au silicium au silicium au silicium composés de 
silicium soit 
monocristallin (r = 
25%), soit 
polycristallin (r ≈ 12-
18%), ou amorphe (r 
≈ 6-12%) 

au silicium 
polycristallin 

au silicium 
multicristallin (ou 
polycristallin) 

au silicium 
monocristallin 

Característica - - - forment la grande 
majorité des 
modules 
photovoltaïques 
commerciaux 
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 Além da célula de silício, que especifica o material silício como componente 

da célula, temos ainda a "célula de silício cristalino" (photopile au silicium cristallin), 

que especifica o tipo de estrutura atômica do silício e que pode ser dividida em 

"célula de silício monocristalino" (cellule au silicium monocristallin), “célula de silício 

policristalino” (cellule au silicium multicristallin) e “célula de silício microcristalino” 

(cellule au silicium microcristallin). O silício pode, também, não ser cristalino, ou seja, 

ter uma estrutura interna amorfa. Temos então a "célula solar de silício amorfo" 

(photopile au silicium amorphe). Apesar de o silício ser o semicondutor mais 

utilizado, as células podem ser feitas de outros materiais, como a "célula de CdS" 

(cellule CdS), a "célula de CdTe” (cellule au CdTe), a "célula de CIS” (cellule CIS), a 

“célula de CIGS” (cellule CIGS), a “célula solar sensibilizada por corante” (cellule 

DSSC) e a “célula solar de polímero orgânico” (cellule solaire polymère). Essas que 

não são de silício cristalino, são células do tipo “filmes finos”, ou "célula de filmes 

finos" (cellule solaire en couche mince). 

 As células fotovoltaicas também são divididas em três gerações, segundo a 

tecnologia de fabricação e os materiais utilizados. No corpus de estudo em 

português, encontramos as seguintes construções: 

 
• célula de [X] geração; 
• célula fotovoltaica de [X] geração; e 
• célula solar de [X] geração. 

 

 Nesses casos, "X" pode ser "primeira”, “segunda" ou “terceira”. Buscando por 

possíveis equivalentes no corpus em francês, encontramos apenas um termo se 

referindo às gerações de células: photopile de troisième génération, que possui 

apenas uma ocorrência. Começamos, então, pela análise dos contextos dos termos 

em português relacionados à terceira geração de células fotovoltaicas: 
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35-Por fim, a categoria das células de terceira geração, que engloba 
vários novos conceitos de células solares, na sua maioria está ainda 
apenas na fase de desenvolvimento. 

36-As células solares de terceira geração têm como objetivo alcançar 
altos níveis de eficiência, utilizando as vantagens da primeira e 
segunda geração. Pode-se incluir nessa definição tecnologias orgânicas, 
pontos quânticos, células tandem/multijunção, células de portadores 
quentes, células solares sensibilizadas por corantes e tecnologias de 
upconversion. 

37-O foco principal das células de terceira geração é sobre as abordagens 
para a conversão de energia solar obtendo eficiências muito altas, 
explorando os processos que têm perdas menores. 

 

 Nos contextos acima, obtivemos alguns ganchos terminológicos de natureza 

(contexto 36), finalidade (contexto 37), função (contextos 36 e 37) e característica 

(contexto 35), mas, não sendo possível com eles confirmar a sinonímia dos três 

termos em português, buscamos por mais contextos na Internet: 

 
38-As células fotovoltaicas de terceira geração incluem, como já citado, 
as baseadas em materiais orgânicos (OPV) e aquelas que utilizam 
pontos quânticos (PQs). Estas células de terceira geração embora ainda 
careçam de eficiência de conversão exibem grande potencial e diversas 
vantagens sobre as tecnologias estabelecidas. Dentre essas estão o 
processamento de baixo custo sobre grandes áreas, possível 
semitransparência, flexibilidade mecânica e baixo peso.55 

39-As células orgânicas, DSSC e outras tecnologias ainda em 
desenvolvimento são denominadas por alguns autores de células 
fotovoltaicas de terceira geração.56 

 

 Com os vários ganchos encontrados e dispostos no Quadro 4.7, verificamos 

que “célula de terceira geração", “célula fotovoltaica de terceira geração" e “célula 

solar de terceira geração” são termos sinônimos.  

  

																																																								
55 http://www.ieee.org.br/wp-content/uploads/2014/05/energia-solar-fotovoltaica-terceira-geracao.pdf 
56 https://www.portal-energia.com/downloads/livro-manual-de-engenharia-sistemas-fotovoltaicos-2014 
.pdf 
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Quadro 4.7: Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "célula de terceira geração", 
“célula fotovoltaica de terceira geração" e “célula solar de terceira geração”. 

 célula de terceira 
geração 

célula fotovoltaica 
de terceira geração 

célula solar de 
terceira geração 

Natureza As células 
fotovoltaicas de 
terceira geração 

baseadas em materiais 
orgânicos (OPV) e 
aquelas que utilizam 
pontos quânticos (PQs) 

tecnologias orgânicas, 
pontos quânticos, 
células 
tandem/multijunção, 
células de portadores 
quentes, células solares 
sensibilizadas por 
corantes e tecnologias 
de upconversion 

Estas células de terceira 
geração 

células orgânicas, DSSC 
e outras tecnologias 
ainda em 
desenvolvimento 

Finalidade conversão de energia 
solar obtendo 
eficiências muito altas 

- alcançar altos níveis de 
eficiência 

Função explorando os 
processos que têm 
perdas menores 

- utilizando as vantagens 
da primeira e segunda 
geração 

Característica engloba vários novos 
conceitos de células 
solares, na sua 
maioria está ainda 
apenas na fase de 
desenvolvimento 

processamento de baixo 
custo sobre grandes 
áreas, possível 
semitransparência, 
flexibilidade mecânica e 
baixo peso 

- 

ainda em 
desenvolvimento 

 

 Buscamos pelo termo francês photopile de troisième génération, que possui 

uma única ocorrência no corpus: 

 
40-C’est d’autant plus nécessaire que l’on parle maintenant de photopiles 
de troisième génération dont les rendements théoriques pourraient 
atteindre 87% ! 

 

 Ao procurarmos por mais contextos para o mesmo termo na Internet, nos 

deparamos com outros dois sinônimos não presentes no corpus: cellule solaire de 

troisième génération e cellule photovoltaïque de troisième génération. Nessa mesma 

busca, foi possível encontrar os equivalentes para as demais gerações de células 

fotovoltaicas, que tampouco ocorrem no corpus: cellule photovoltaïque de première 

génération e cellule solaire de première génération para célula de primeira geração 

(cujos sinônimos são "célula solar de primeira geração" e "célula fotovoltaica de 

primeira geração"); cellule photovoltaïque de deuxième génération e cellule solaire 
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de deuxième génération para célula de segunda geração (cujos sinônimos são 

"célula solar de segunda geração" e "célula fotovoltaica de segunda geração"). Na 

sequência, temos os contextos para photopile de troisième génération, cellule solaire 

de troisième génération e cellule photovoltaïque de troisième génération: 

 
41-L'Université de Trondheim travaille sur la création de cellules solaires 
de troisième génération. L'efficacité de ces nouvelles cellules seraient 
bien au-dessus des précédentes. 

42-Les cellules solaires de troisième génération qui sont basées sur les 
matériaux nanostructurés qui utilisent des techniques de fabrication 
peu coûteuses ont attiré plus d'attention dû au processus simplifié de 
fabrication, à la disponibilité des matériaux et à la compétitivité des 
coûts.  

43-Les cellules solaires de troisième génération se composent de 
différents types de dispositifs, tels que les cellules solaires photo-
sensibilisées (DSSCs), les cellules organiques à base de de polymères, 
les cellules solaires point quantique sensibilisées (QDSSCs), les 
perovskites et les dispositifs tandem multicouche avec du silicium 
amorphe ou du GaAs. 

44-Mais les technologies avancent vite et déjà, les cellules 
photovoltaïques de troisième génération pointent le bout de leur nez : 
des cellules solaires en polymère, c'est à dire du photovoltaïque en 
plastique ! 

45-Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) 
compte introduire en Algérie la fabrication des cellules photovoltaïques de 
troisième génération connues pour leur flexibilité et leurs applications 
multiples, a affirmé mardi le directeur du Centre, Noureddine Yassa. 

46- Le principe de fonctionnement des cellules photovoltaïques de 
troisième génération repose sur l’utilisation de plusieurs cellules ayant 
des valeurs de bandes interdites différentes. En conséquence, la 
conversion de la totalité du spectre solaire peut être obtenue ce qui conduit 
à une augmentation du rendement des systèmes solaires. 

 

 No Quadro 4.8 temos a comparação dos ganchos terminológicos dos três 

termos. Nota-se que a dificuldade em se encontrar contextos contendo o termo é 

maior quando saímos do genérico "célula fotovoltaica" e partimos para a busca de 

ganchos de termos mais específicos, como é o caso de photopile de troisième 

génération. Para confirmar a sinonímia entre os termos franceses, além dos 

ganchos, houve a necessidade de estudarmos materiais de apoio, como os citados 

no início deste capítulo, nos quais nos baseamos para a elaboração do sistema 

organizacional da Figura 4.1. 
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Quadro 4.8: Comparação dos ganchos terminológicos dos termos photopile de troisième génération, 
cellule solaire de troisième génération e cellule photovoltaïque de troisième génération. 

 photopile 
de troisième 
génération 

cellule solaire de 
troisième génération 

cellule 
photovoltaïque de 

troisième génération 
Função - - l’utilisation de plusieurs 

cellules ayant des valeurs 
de bandes interdites 
différentes 

Material - basées sur les matériaux 
nanostructurés  

cellules solaires en 
polymère 

cellules solaires photo-
sensibilisées (DSSCs), les 
cellules organiques à base de 
de polymères, les cellules 
solaires point quantique 
sensibilisées (QDSSCs), les 
perovskites et les dispositifs 
tandem multicouche avec du 
silicium amorphe ou du GaAs 

Característica rendements 
théoriques 
pourraient 
atteindre 87% 

L'efficacité […] bien au-dessus 
des précédentes 

augmentation du 
rendemente 

utilisent des techniques de 
fabrication peu coûteuses 

applications multiples 

processus simplifié de 
fabrication 

flexibilité 

disponibilité des matériaux 

compétitivité des coûts 

 

 Comparando o Quadro 4.7, que traz os termos "célula de terceira geração", 

"célula fotovoltaica de terceira geração” e “célula solar de terceira geração", com o 

Quadro 4.8, que possui os termos photopile de troisième génération, cellule solaire 

de troisième génération e cellule photovoltaïque de troisième génération, 

encontramos alguns ganchos similares, como o de característica, e notamos que os 

termos em português são equivalentes aos termos em francês. 

 As células de segunda e terceira geração são do tipo filmes finos, ou seja, 

células extremamente finas e maleáveis que podem ser moldadas em diversos tipos 

de superfícies, como telhados. São denominadas "células de filmes finos” ou, ainda, 

“células fotovoltaicas de filmes finos”, “célula fotovoltaica de película fina”, “célula 

solar thin film” e “célula solar de película fina". Em francês, encontramos o termo 

equivalente cellule solaire en couche mince dentro do corpus de estudo. Abaixo 

temos alguns contextos do corpus e da Internet: 
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47-Uma característica que diferencia as células de filmes finos, das 
células de silício cristalino é o tipo de interligação. No caso das células de 
silício cristalino, estas são soldadas de célula para célula, interligação 
externa, enquanto as células de filmes finos são interligadas 
monoliticamente 

48-Os módulos de silício cristalino (c-Si) são compostos por células 
fotovoltaicas de primeira geração e corresponderam a 86% da segunda 
geração, que compreendem as células de filmes finos e as células de 
junções múltiplas. Além das células -Si, existem outros tipos de células de 
filmes finos encontradas no mercado, como a célula de CdTe (telureto de 
cádmio), CIGS (CuInGaSe2) e CIS (CuInSe2). 
49-O desenvolvimento das células fotovoltaicas de película fina vem 
desde a década de 90. O material semicondutor é aplicado em um 
substrato, geralmente vidro, através de deposição por vaporização, 
deposição catódica ou banho eletrolítico. Os semicondutores mais 
utilizados são o silício amorfo (a-Si), o disseleneto de cobre e índio 
(gálio) (CIS-CIGS) e o telureto de cádmio (CdTe). Devido à alta absorção 
luminosa, camadas de menor espessura (0,001 mm) são, em teoria, 
suficientes para converter a luz solar em eletricidade. 

50-Et l'intérêt de ces cellules solaires en couche mince, c'est que les 
rendements sont un peu moins élevés que le silicium en record, 25,6 
pour le silicium et autour de 20 % pour ces dernières cellules solaires en 
couche mince mais la capacité de production et les caractéristiques sont 
différentes. 

51-Les progrès scientifiques qui ont permis la réalisation de cellules 
solaires en couche mince à très haut rendement ont eu lieu par sauts 
technologiques successifs. 

52-Les cellules solaires à base de Cu(In,Ga)Se2 (CIGSe) sont les cellules 
solaires en couche mince qui présentent les meilleurs rendements avec un 
record de 20,3 % en laboratoire [...]. 

53-Les cellules solaires en couche mince à base du silicium amorphe 
hydrogénée et ses alliages (a-Si:H, a-SiGe:H, etc....) qui sont 
prometteuses au premier égard, puisque le matériau mère (silice) est 
largement disponible dans la nature. 

 

 No confronto de ganchos do Quadro 4.9, temos ganchos de natureza, 

finalidade, material, lugar, característica e oposição. O gancho de material é o único 

presente para todos os três termos, e podemos vê-lo em meio aos contextos 48, 49, 

52 e 53, em que percebemos que essas células pertencentes à terceira geração 

podem ser feitas de diversos materiais, como silício amorfo e telureto de cádmio. 

Pelos ganchos de oposição (contextos 47 e 50), vemos que essas células são 

descritas como diferentes das células de primeira geração, que são as células de 

silício cristalino. Já pelos ganchos de característica, notamos que são células com 

grande poder de absorção da luz solar e que, por isso, possuem alto rendimento.  
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Quadro 4.9: Comparação dos ganchos terminológicos dos termos 
"célula de filmes finos", “célula fotovoltaica de película fina" e cellule solaire en couche mince. 

 célula de filmes 
finos 

célula fotovoltaica 
de película fina 

cellule solaire en 
couche mince 

Natureza segunda geração - - 

Finalidade - converter a luz solar em 
eletricidade 

- 

Material -Si silício amorfo (a-Si) silicium amorphe 
hydrogénée et ses 
alliages (a-Si:H, a-
SiGe:H, etc....) 

CdTe (telureto de 
cádmio) 

telureto de cádmio 
(CdTe). 

CIGS (CuInGaSe2) o disseleneto de cobre 
e índio (gálio) (CIS-
CIGS) e o  

Cu(In,Ga)Se2 (CIGSe) 
CIS (CuInSe2) 

Lugar interligadas 
monoliticamente 

material semicondutor é 
aplicado em um 
substrato, geralmente 
vidro, através de 
deposição por 
vaporização, deposição 
catódica ou banho 
eletrolítico 

- 

Característica - alta absorção luminosa rendements sont un peu 
moins élevés que le 
silicium en record 
très haut rendement 

Oposição células de silício 
cristalino 

- silicium 

 

 Além da divisão por gerações, as células fotovoltaicas também podem ser 

classificadas segundo o tipo de junção que possuem. Uma "célula de junção única" 

(cellule solaire à homojonction ou cellule solaire homojonction) é composta por 

apenas um material semicondutor. Quando composta por mais de um material, a 

célula possui mais de uma junção e será uma "célula de múltiplas junções” (cellule 

multi-jonction). Quando a célula tiver especificamente duas junções, ela será uma 

"célula de junção dupla" (cellule solaire à double jonction ou cellule solaire double 

jonction) e, quando forem três junções, “célula de junção tripla" (cellule solaire à 

triple jonction ou cellule solaire triple jonction). 

 Existem dois termos em português, recorrentes no corpus, para os quais não 

foram encontrados equivalentes em francês: célula fotovoltaica caseira e célula 

fotovoltaica comercial. O primeiro se refere a uma célula fotovoltaica produzida em 

casa e não em laboratório, nem na indústria. Já o segundo diz respeito a uma célula 
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fotovoltaica vendida comercialmente que se difere das células que são produzidas 

com altíssimas tecnologias destinadas a aplicações espaciais. Visto que não 

encontramos termos que possuem todos esses traços, proporemos a tradução pelo 

termo genérico photopile, seguido por uma nota dentro do futuro dicionário. 

 Todos os termos coletados para “célula" se encontram no Quadro 4.10. Na 

primeira coluna está o termo mais frequente em português, na segunda coluna estão 

os outros termos que foram considerados sinônimos do primeiro e na última coluna 

estão os termos equivalentes em francês. Os termos em negrito são os mais 

frequentes dentro do corpus de estudo ou no Google (GOOGLE, 2017), quando o 

termo não tiver sido encontrado no corpus – nesses casos, os termos estão 

marcados com um asterisco. Como explicado acima, termos sem equivalentes 

diretos serão traduzidos pelo termo genérico, que está entre parênteses no quadro. 

 

Quadro 4.10: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "célula". 
(continua) 

 Sinônimos em português Equivalentes em francês 
célula cristalina - cellule cristalline* 
célula de CdS* célula solar de CdS* cellule CdS 
célula de CdTe célula solar de CdTe cellule au CdTe* 

cellule en CdTe* 
cellule au tellurure de cadmium* 

célula de CIGS* célula CIGS* cellule CIGS 
célula de CIS* célula CIS* cellule CIS 
célula de filmes finos 
 

célula fotovoltaica de filme fino 
célula fotovoltaica de película fina 
célula solar thin film 
célula solar de película fina 

cellule solaire en couche 
mince 

célula de junção dupla - cellule solaire à double 
jonction* 
cellule solaire double jonction* 

célula de junção tripla - cellule solaire à triple 
jonction* 
cellule solaire triple jonction* 

célula de junção única - cellule solaire à 
homojonction* 
cellule solaire homojonction* 

célula de múltiplas 
junções 
 

célula de multijunção 
célula de junções múltiplas 
célula fotovoltaica de multi 
junção 

cellule multi-jonction 
cellule solaire à multi-jonctions* 
cellule solaire à jonctions 
multiples* 

célula de primeira 
geração 
 

célula solar de primeira geração 
célula fotovoltaica de primeira 
geração 

cellule photovoltaïque de 
première génération 
cellule solaire de première 
génération 

célula de segunda 
geração 
 

célula solar de segunda geração 
célula fotovoltaica de segunda 
geração 

cellule photovoltaïque de 
deuxième génération 
cellule solaire de deuxième 
génération 
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Quadro 4.10: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "célula". 
(conclusão) 

 Sinônimos em português Equivalentes em francês 
célula de silício 
 

célula solar de silício 
célula fotovoltaica de silício 

photopile au silicium 
cellule au silicium 
cellule photovoltaïque au 
silicium 
cellule silicium 

célula de silício 
cristalino 
 

célula de silício cristalizado 
célula solar de silício cristalino 
célula fotovoltaica de silício 
cristalizado 

photopile au silicium cristallin 
cellule au silicium cristallin 
photopile en silicium cristallin 
cellule en silicium cristallin 

célula de silício 
microcristalino 

- cellule au silicium 
microcristallin* 

célula de silício 
monocristalino 
 

célula de Si-monocristalino 
célula mono-Si 
célula monocristalina 
célula fotovoltaica monocristalina 

cellule au silicium 
monocristallin 

célula de silício 
policristalino 
 

célula de silício multicristalino 
célula fotovoltaica policristalina 
célula policristalina 

cellule au silicium 
multicristallin 

célula de terceira 
geração 
 

célula solar de terceira geração 
célula fotovoltaica de terceira 
geração 

photopile de troisième 
génération 
cellule photovoltaïque de 
troisième génération 
cellule solaire de troisième 
génération 

célula fotovoltaica 
 

célula solar 
célula solar fotovoltaica 

photopile 
cellule solaire 
cellule photovoltaïque 
photogénérateur 
photopile solaire 
cellule PV 
pile solaire 

célula fotovoltaica 
caseira 
 

célula solar caseira (photopile) 

célula fotovoltaica 
comercial 
 

célula comercial (photopile) 

célula fotovoltaica de 
heterojunção 
 

- cellule à hétérojonction 
cellule tandem* 

célula fotovoltaica 
orgânica 

célula orgânica 
célula solar orgânica 
célula solar fotovoltaica orgânica 

cellule solaire organique 
cellule photovoltaïque organique 

célula solar de polímero 
orgânico 

célula solar de polímero cellule solaire polymère* 
cellule photovoltaïque polymère* 

célula solar de silício 
amorfo 

célula de silício amorfo 
célula de a-Si 

photopile au silicium amorphe 
cellule au silicium amorphe 
cellule en silicium amorphe 

célula solar 
sensibilizada por 
corante* 

célula DSSC cellule DSSC 
cellule solaire à colorant* 
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4.2 Inversor, onduleur e convertisseur 
 

 O inversor é responsável por transformar corrente contínua em corrente 

alternada. É um dispositivo fundamental para a energia solar fotovoltaica e está, 

portanto, presente na sua terminologia. Há inversores autônomos, empregados em 

sistemas fotovoltaicos que não estão conectados à rede elétrica, e inversores grid-

tie, para sistemas conectados à rede. Eles podem ser, ainda, do tipo central, string 

ou micro inversor. Em francês, encontramos no corpus apenas onduleur e 

convertisseur DC/AC, sendo, então, necessário recorrer à Internet para encontrar 

termos mais específicos, como onduleur solaire, onduleur autonome e onduleur 

connecté au réseau. Abaixo, temos os contextos dos sinônimos "inversor solar" e 

“inversor fotovoltaico", nos quais buscamos os ganchos terminológicos: 

 
54-O papel principal do inversor solar no sistema fotovoltaico é inverter a 
energia elétrica gerada pelos painéis, de corrente continua (CC) para 
corrente alternada (CA). O Seu papel secundário e garantir a segurança 
do sistema e medir a energia produzida pelos painéis solares. 

55-O Inversor Solar converte a energia solar para a sua casa ou empresa. 
Um inversor solar converte a energia solar dos seus painéis 
fotovoltaicos (Corrente Continua - CC) em energia elétrica que pode ser 
usada em sua Casa ou Empresa para a TV, Computador, Máquinas, 
Equipamentos, e qualquer equipamento elétrico (Corrente Alternada - AC) 
que você precise usar. 

56-Qual é diferença entre um inversor solar e um inversor fotovoltaico? 
Nenhuma. Os dois são a mesma coisa, somente o nome muda. 

57-O Inversor Fotovoltaico transforma esta energia em corrente 
alternada pronta para ser usada na sua casa ou empresa. A energia 
elétrica produzida pelas células fotovoltaicas nos painéis e 
transformada pelo inversor é conduzida ao seu quadro de luz (quadro de 
distribuição). 

58-O tamanho do sistema fotovoltaico depende da potência total produzido 
a partir dos painéis fotovoltaicos (placas fotovoltaicas), não o tamanho do 
inversor fotovoltaico. É muito comum ter um inversor solar maior de 
modo que você possa adicionar painéis fotovoltaicos a aquele sistema solar 
fotovoltaico no futuro. 

 

 Para o termo francês onduleur photovoltaïque, temos os seguintes contextos: 

 
59-Les onduleurs photovoltaïques sont incontournables pour un 
raccordement au réseau des panneaux solaires photovoltaïques. Ils 
permettent d’adapter le courant continu sortant du générateur 
photovoltaïque en un courant alternatif injectable dans le réseau 
public. Mais ils jouent aussi un rôle dans le rendement du système 
photovoltaïque. L’optimisation de la production d’une installation passe 
par un choix adapté du type d’onduleurs et de leur dimensionnement. 
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60-L’onduleur photovoltaïque est un élément très important d’une 
installation solaire. C’est lui qui fait le lien entre vos panneaux solaires et 
le réseau électrique de distribution (généralement ERDF). 

61-L’onduleur transforme le courant continu produit par vos panneaux 
solaires en courant alternatif afin que l’électricité produite puisse être 
réinjectée dans le réseau électrique et ainsi consommée. En d’autre terme, 
l’onduleur photovoltaïque convertit l’énergie solaire en électricité. 

 

 O Quadro 4.11 traz a comparação dos traços descritores dos três termos. No 

traço de natureza, do contexto 56, vemos que “inversor fotovoltaico" e “inversor 

solar” são equivalentes. Além disso, encontramos vários ganchos de finalidade, 

compartilhados por eles e pelo equivalente onduleur photovoltaïque (contextos 54, 

55, 57, 59, 60 e 61).  

 
Quadro 4.11: Comparação dos ganchos terminológicos 

dos termos "inversor fotovoltaico" e onduleur photovoltaïque. 

 inversor solar inversor 
fotovoltaico onduleur photovoltaïque 

Natureza inversor fotovoltaico inversor solar - 
Finalidade inverter a energia 

elétrica gerada 
pelos painéis, de 
corrente continua 
(CC) para corrente 
alternada (CA). 

transforma esta 
energia em 
corrente 
alternada 

transforme le courant continu produit 
par vos panneaux solaires en 
courant alternatif 

garantir a 
segurança do 
sistema e medir a 
energia produzida 
pelos painéis 
solares 

energia elétrica 
produzida pelas 
células 
fotovoltaicas nos 
painéis e 
transformada 
pelo inversor 

adapter le courant continu sortant du 
générateur photovoltaïque en un 
courant alternatif injectable dans le 
réseau public 

converte a energia 
solar dos seus 
painéis fotovoltaicos 
(Corrente Continua 
- CC) em energia 
elétrica 

L’optimisation de la production d’une 
installation passe par un choix 
adapté du type d’onduleurs et de 
leur dimensionnement 

fait le lien entre vos panneaux 
solaires et le réseau électrique de 
distribution 

 

 Comparando os ganchos dos termos “inversor grid-tie" e onduleur connecté 

au réseau, verificamos a relação de equivalência dos mesmos. Abaixo temos seus 

contextos, em que vemos vários ganchos de finalidade, como transformar/inverter a 

corrente contínua dos painéis em corrente alternada, normatizar a corrente de 

acordo com as especificidades da rede elétrica e melhorar o rendimento do sistema 
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pelo ajuste do ponto de máxima potência. Como ganchos de lugar, ambos os termos 

se referem a inversores conectados à rede elétrica, com a seguinte diferença: em 

português, usamos frequentemente grid-tie (ou on-grid) e, em francês, o termo é 

formado por connecté au réseau (ou couplé au réseau). Esses ganchos estão 

dispostos no Quadro 4.12. 

 
62-Inversor Grid-Tie –Transforma a corrente contínua do painel em 
corrente alternada de 127 V/220 V e 60Hz, compatível com a 
eletricidade da rede. 

63-funções do inversor grid-tie: Converter a corrente contínua, gerada 
pelo arranjo fotovoltaico, em corrente alternada, de acordo com 
funcionamento da rede de distribuição; Ajustar-se ao ponto de máxima 
potência (MPP) do arranjo fotovoltaico, conseguindo o seu maior 
rendimento; [...] 

64-Il suffit d'insérer la fiche dans n'importe quelle maison onduleur : la grille 
onduleur connecté au réseau prend de l'énergie ou de sortie parasite 
par les panneaux solaires et l'envoie vers votre réseau domestique en 
phase avec la soutenir le réseau électrique. 

65-Dans les systèmes photovoltaïques connectés au réseau [Fig. 
(II.35)], l’un des objectifs que doit réaliser l’onduleur connecté au réseau, 
est le contrôle du courant issu du champ de modules photovoltaïques 
et de la puissance injectée au réseau suivant les normes en vigueur. 

66-Cependant, les deux commandes (en tension et en courant) peuvent être 
utilisées pour l’onduleur connecté au réseau. L’onduleur commandé en 
courant est largement utilisée dans le système photovoltaïque connecté 
au réseau car un facteur de puissance élevé peut être obtenu par un 
circuit de commande simple [...]. 

 

Quadro 4.12: Comparação dos ganchos terminológicos 
dos termos "inversor grid-tie" e onduleur connecté au réseau. 

 inversor grid-tie onduleur 
connecté au réseau 

Finalidade Transforma a corrente contínua do 
painel em corrente alternada de 127 
V/220 V e 60Hz, compatível com a 
eletricidade da rede 

prend de l'énergie ou de sortie 
parasite par les panneaux solaires et 
l'envoie vers votre réseau 
domestique en phase avec la 
soutenir le réseau électrique 

inverter a corrente contínua, gerada 
pelo arranjo fotovoltaico, em corrente 
alternada, de acordo com 
funcionamento da rede de distribuição 

le contrôle du courant issu du champ 
de modules photovoltaïques et de la 
puissance injectée au réseau suivant 
les normes en vigueur 

Ajustar-se ao ponto de máxima 
potência (MPP) do arranjo 
fotovoltaico, conseguindo o seu maior 
rendimento 

facteur de puissance élevé peut être 
obtenu par un circuit de commande 
simple 

Lugar grid-tie Dans les systèmes photovoltaïques 
connectés au réseau 

connecté au réseau 
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 No Quadro 4.13, temos a relação de todos os termos encontrados que são 

formados por “inversor", seus sinônimos e equivalentes. Os termos complexos em 

português são do tipo: 

 
• inversor [X]; 
• inversor solar [X];  
• inversor fotovoltaico [X]; ou 
• inversor solar fotovoltaico [X]. 

 

Nesses casos, "X” pode ser “autônomo", grid-tie, “central", string, off-grid, grid tie ou 

on-grid. Já os termos em francês são representados pela seguinte estrutura: 

 
• onduleur [Y]; 

 

sendo "Y” igual a autonome, solaire, photovoltaïque, PV, connecté au réseau, couplé 

au réseau, central ou string. 

 
Quadro 4.13: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "inversor". 

Termo Sinônimos em português Equivalentes em francês 
inversor - onduleur 

convertisseur DC/AC 

inversor autônomo inversor solar off-grid onduleur autonome* 
inversor fotovoltaico 
 

inversor solar 
inversor solar fotovoltaico 

onduleur solaire* 
onduleur photovoltaïque* 
onduleur PV* 

inversor grid-tie 
 

inversor solar grid-tie 
inversor solar fotovoltaico grid tie 
inversor grid tie 
inversor on-grid 

onduleur connecté au réseau* 
onduleur couplé au réseau* 

inversor solar central - onduleur central* 
inversor solar string inversor de fileira* onduleur string* 

onduleur de chaîne* 
micro inversor solar - micro-onduleur* 

 

4.3 Módulo e module, painel, placa e panneau 
 

 Ao analisarmos os termos "módulo" e "painel", logo deparamos com um 

problema: são dois termos que, dependendo do autor, podem ser sinônimos ou não. 

Consideremos, por exemplo, os seguintes contextos retirados do corpus de estudo:  

 
67-Dificilmente um único módulo fotovoltaico será suficiente para 
constituir o painel fotovoltaico de um sistema fotovoltaico. Um painel 
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fotovoltaico é um conjunto de módulos fotovoltaicos eletricamente 
ligados entre si, que fornecem determinado potencial [...]. 

68-Na associação em paralelo teremos o aumento direto da corrente que 
será, no painel, a soma das correntes individuais de cada módulo. 

69-Define-se painel fotovoltaico como sendo um conjunto de módulos 
fotovoltaicos. Um conjunto de painéis fotovoltaicos é um Arranjo 
Fotovoltaico. 

70- São usadas tradicionalmente 36, 60 ou 72 células fotovoltaicas 
interligadas em série para montar um painel fotovoltaico (Módulos 
Fotovoltaicos). A energia gerada pelos painéis fotovoltaicos é chamada 
de energia solar fotovoltaica. 

 

 Nos contextos 67, 68 e 69, é possível ver claramente que "módulo" e "painel" 

são termos que se referem a conceitos diferentes, sendo o "painel" um conjunto de 

"módulos". Já no contexto 70, ambos aparecem como sinônimos. De forma análoga 

a esse último contexto, Villalva e Gazoli (2012, p. 74), especialistas renomados da 

área no Brasil, ressaltam que: 

 
[o]s termos módulo, placa ou painel têm o mesmo significado e são 
usados indistintamente na literatura para descrever um conjunto de células 
fotovoltaicas disponível comercialmente. 

 

 Em um primeiro momento, nos pareceu interessante adotar a terminologia 

proposta pelos dois autores; no entanto, consideramos melhor tratar os termos como 

sendo distintos para não gerar dúvidas nos futuros consulentes do futuro dicionário 

que elaboraremos a partir deste trabalho, provavelmente tradutores e não 

especialistas na área. Supomos, por exemplo, uma situação em que o tradutor 

possui um texto no qual "módulo" e "placa" são termos explicitamente distintos, 

como no exemplo 67; se, ao consultar nosso dicionário, o tradutor se deparar com 

ambos sendo tratados como sinônimos, poderá ficar em dúvida acerca de qual 

termo usar em sua tradução. 

 Assim, propomos a definição "conjunto de células fotovoltaicas interligadas 

entre si para gerar energia solar fotovoltaica" para "módulo fotovoltaico", seguida 

pela observação: "segundo alguns especialistas, um conjunto de módulos 

fotovoltaicos forma um painel solar. No entanto, outros consideram módulo e painel 

como sinônimos que se referem ao mesmo objeto". Já a definição proposta para 

"painel solar" é: "conjunto de módulos fotovoltaicos conectados entre si para gerar 

energia solar fotovoltaica”, seguida pela mesma observação. 
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 Os termos complexos formados por “módulo” e “placa” são bastante similares, 

geralmente formados pelo termo principal seguido pela preposição “de” e pelo 

material que compõe o módulo ou painel – na verdade, se pensarmos mais 

profundamente, esse é o material que compõe as células fotovoltaicas que, então, 

formam o módulo (ou o painel). Temos as seguintes estruturas: 

 
• módulo de [X]; e 
• módulo fotovoltaico [X]; 

 

em que "X" é o material, como “CdTe”, “silício amorfo", “silício cristalino" etc. Para 

"painel", temos maior variedade de estruturas: 

 
• painel de [X]; 
• painel fotovoltaico de [X]; 
• painel solar de [X]; 
• painel solar fotovoltaico de [X]; 
• painel [Y]; 
• painel fotovoltaico [Y]; 
• painel solar [Y]; e 
• painel solar fotovoltaico [Y]. 

 

 Nesses casos, "X" é o material, como “silício amorfo" ou “silício policristalino", 

mas "Y" é um adjetivo formado a partir do material, isto é, um "painel solar de silício 

monocristalino" também pode ser denominado "painel solar monocristalino”. 

 Já os termos em francês podem ser formados diretamente pelo adjetivo, 

como module cristallin, panneau solaire monocristallin e panneau polycristallin, ou 

pelas preposições au e en, como em module en couches minces, module au silicium 

cristallin, panneau au CdTe e panneau en silicium cristallin. 

 Todos os termos formados por "módulo", seus sinônimos e equivalentes estão 

no Quadro 4.14. Da mesma forma, os termos formados por “painel” estão no Quadro 

4.15, juntamente com os termos formados por “placa”, sendo ambos os termos 

sinônimos. Para os termos “painel solar monocristalino” e “painel solar policristalino", 

não encontramos equivalentes em francês dentro do corpus de estudo; entretanto, 

ao fazer uma busca na Internet, encontramos facilmente diversos equivalentes 

como, respectivamente, panneau solaire monocristallin e panneau solaire 

polycristallin. 
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Quadro 4.14: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "módulo". 

Termo Sinônimos em 
português Equivalentes em francês 

módulo de CdTe - module au CdTe  
módulo de filmes finos - module en couches minces 

module en films minces  
módulo de silício amorfo módulo de a-Si module au silicium amorphe  

module au a-Si  
módulo de silício cristalino módulo de silício 

cristalizado 
module au silicium cristallin  
module en silicium cristallin  

módulo fotovoltaico 
 

módulo 
módulo solar 

module photovoltaïque  
module  
module solaire photovoltaïque  
module solaire  
module PV  

módulo fotovoltaico 
cristalino* 

- module cristallin 

 
Quadro 4.15: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "painel". 

Termo Sinônimos em português Equivalentes em francês 
painel solar 
 

painel fotovoltaico 
painel 
placa solar 
painel solar fotovoltaico 
placa fotovoltaica 
painel fotovoltaico solar 
placa solar fotovoltaica 
placa de energia solar 

panneau solaire  
panneau photovoltaïque  
panneau  
panneau solaire photovoltaïque 

painel solar de filme fino 
 

painel de filme fino 
painel fotovoltaico de filme fino 
painel solar de película fina 

panneau en couche mince  

painel solar de silício 
amorfo 

- panneau au silicium amorphe  

painel solar de silício 
cristalino 
 

painel de c-Si panneau au silicium cristallin  
panneau en silicium cristallin  

painel solar de telureto de 
cádmio 

painel de CdTe panneau au CdTe  

painel solar 
monocristalino 
 

painel solar de silício 
monocristalino 
painel monocristalino 
painel solar fotovoltaico de silício 
monocristalino 
painel solar fotovoltaico mono-
cristalino 
painel fotovoltaico monocristalino 

panneau solaire 
monocristallin* 
panneau monocristallin* 
panneau photovoltaïque 
monocristallin* 

painel solar policristalino 
 

painel policristalino 
painel solar fotovoltaico de silício 
policristalino 

panneau solaire 
polycristallin* 
panneau polycristallin* 
panneau photovoltaïque 
polycristallin* 
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4.4 Silício e silicium 
 

 O silício, ou silicium em francês, é o material semicondutor mais empregado 

na fabricação das células fotovoltaicas e é, portanto, recorrente no corpus de estudo. 

O silício pode ter uma estrutura atômica amorfa ("silício amorfo") ou cristalina ("silício 

cristalino"), esta podendo ser monocristalina ("silício monocristalino") ou policristalina 

("silício policristalino" ou "silício multicristalino"). O silício pode receber, ainda, uma 

denominação específica que caracterize seu grau de pureza, como "silício puro" e 

"silício ultrapuro", ou que caracterize sua aplicação na indústria, como “silício grau 

eletrônico" e “silício grau semicondutor". A partir disso, elaboramos um esquema do 

seu sistema organizacional, visualizado na Figura 4.2, abaixo: 

 

 
Figura 4.2: Sistema organizacional do termo “silício" e seus hipônimos. 

 

 Para fins de exemplificação da busca pelos ganchos terminológicos, temos 

abaixo os contextos de "silício cristalino" e silicium cristallin. Nos contextos 71 e 74, 

podemos ver os ganchos de natureza que se referem ao silício como uma célula 

fotovoltaica e, nos contextos 70 e 74, os ganchos de natureza que se referem a ele 

como uma célula da primeira geração. Temos ganchos de material nos contextos 70, 

71 e 74, e vários ganchos de característica similares em 70, 71, 72, 73 e 75. Os 
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contextos em francês apresentam, ainda, dois ganchos de oposição, que não 

encontramos nos contextos em português: 

 
70-As células de primeira geração, feitas a partir de silício cristalino, 
englobam as soluções monocristalinas e policristalinas. [...] Os painéis 
solares feitos com silício cristalino são os mais usados no mundo e hoje 
representam aproximadamente 80% do mercado. 

71-Diversas tecnologias de fabricação de células fotovoltaicas foram 
desenvolvidas nos últimos 60 anos e as células fotovoltaicas a partir de 
lâminas de silício cristalino (monocristalino ou policristalino) dominam 
o mercado mundial atualmente. 

72-Analisando a tabela 1 verifica-se que o silício cristalino é a tecnologia 
que apresenta a menor taxa de degradação, tanto quanto se analisam 
apenas os módulos quanto quando se analisa a instalação como um todo. 
Este fato está diretamente ligado a maturidade que essa tecnologia atingiu 
ao longo das últimas décadas. 

73-C’est grâce à cette caractéristique que le silicium amorphe peut être 
utilisé sous éclairage artificiel (notamment en dessous de1 000 lux), 
contrairement au silicium cristallin. […] La répartition des ventes par 
technologie montre que le silicium cristallin domine encore largement en 
2011 avec une part de marché qui est passée de 87 à 88 %. 

74-1ère génération : Silicium cristallin (mono et poly) Cette génération 
de cellule repose sur les wafers (fine tranches) de silicium cristallin.  

75-Les technologies utilisées sont encore majoritairement à base de 
silicium cristallin. Toutefois, la technologie couche fine fait son apparition 
depuis peu sur le marché. 

 
Quadro 4.16: Comparação dos ganchos terminológicos dos termos "silício cristalino" e silicium 

cristallin. 

 silício cristalino silicium cristallin 
Natureza células de primeira geração 1ère génération 

células fotovoltaicas cellule 

Material englobam as soluções 
monocristalinas e policristalinas 

mono et poly 

Característica aproximadamente 80% do mercado domine encore largement en 2011 
avec une part de marché qui est 
passée de 87 à 88 %. mais usados no mundo 

dominam o mercado mundial 
atualmente 

technologies utilisées sont encore 
majoritairement 

tecnologia que apresenta a menor 
taxa de degradação 

Oposição - silicium amorphe 
technologie couche fine 
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 A compreensão da classificação do silício segundo sua aplicação na indústria 

foi-nos um pouco complicada. Ao pesquisarmos os termos "silício grau metalúrgico”, 

“silício grau solar", “silício grau semicondutor" e “silício grau eletrônico", percebemos 

que os autores costumam dar um valor de pureza para cada um. Por exemplo, o 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2009, p. 10) diz que o silício grau 

metalúrgico tem pureza superior à 99%, o silício grau solar tem pureza de 99,9999% 

e o silício grau eletrônico de 99,999999%. Já Farias (2013, p. 9) diz que a pureza do 

silício grau metalúrgico é de 98% a 99,9%, do silício grau solar é de 99,9999% e do 

silício grau semicondutor é 99,999999999%. Apesar de serem diferenças 

infinitesimais, não conseguimos ter certeza a respeito desses números apenas 

consultando a bibliografia da área. Optamos, então, por não entrar nesse mérito em 

nosso trabalho, isto é, esses números não constarão nas definições e exemplos de 

uso. 

 Ainda em relação a esses termos, percebemos que o “silício grau 

semicondutor", apesar de aparecer no corpus de estudo, é raramente citado nos 

materiais da área. Pelo nosso entendimento, ele é um termo genérico que abrange 

tanto o “silício grau solar" como o “silício grau eletrônico", tal como esquematizado 

na Figura 4.2. No entanto, não foi possível encontrar um equivalente em francês 

para o mesmo, ainda que tenhamos buscado em materiais de apoio e na Internet. 

Nossa solução para esse tipo de caso é utilizar a tradução pelo termo genérico; 

porém, neste caso específico, essa estratégia de tradução não funcionará. 

Propomos, então, um equivalente explicativo motivado por silicium de pureté « 

solaire » : silicium de pureté « semi-conductrice ». 

 No Quadro 4.17, estão dispostos todos os termos complexos formados por 

“silício", bem como seus sinônimos em português e equivalentes em francês: 
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Quadro 4.17: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "silício". 

Termo Sinônimos em 
português 

Equivalentes 
em francês 

silício - silicium  
silício amorfo silício amorfo hidrogenado silicium amorphe  
silício cristalino - silicium cristallin  
silício grau eletrônico - silicium « électronique »  
silício grau metalúrgico - silicium « métallurgique »  
silício grau semicondutor - (silicium de pureté « semi-

conductrice ») 
silício grau solar silício de grau solar silicium « solaire »  

silicium de pureté « solaire »  
silício monocristalino - silicium monocristallin  
silício policristalino silício multicristalino silicium polycristallin  

silicium multicristallin  
silício puro - silicium pur 
silício ultrapuro - silicium ultra-pur 

 

4.5 Sistema e système, instalação e installation 
 

 Outro problema enfrentado durante a análise dos termos foi a tentativa de 

diferenciar "sistema” de “instalação", pois são dois termos que compartilham muitos 

ganchos terminológicos. Vejamos, por exemplo, os contextos abaixo, que contêm 

système photovoltaïque e installation photovoltaïque: 

 
76-La quantité d’énergie produite par l’installation photovoltaïque dépend 
de sa surface, de l’orientation et de l’inclinaison des panneaux, et de 
l’intensité du rayonnement solaire. 

77-Il existe deux types de mise en œuvre d’une installation photovoltaïque 
selon qu’elle fonctionne de manière autonome ou qu’elle est raccordée à 
un réseau public de distribution d’électricité.  

78-Les installations photovoltaïques raccordées au réseau et intégrées 
au bâti produisent de l’électricité sur le lieu de consommation. [...] 
L’installation photovoltaïque autonome produit de l’électricité pour un 
bâtiment ou un autre consommateur qui n’est pas relié au réseau. La plupart 
de ces installations alimentent des sites éloignés de tout réseau public 
[...]. 

79-De manière générale, il existe deux types de systèmes 
photovoltaïques : - Ceux raccordés au réseau dont l'énergie y sera 
injectée via un onduleur. [...] - Et les systèmes dont l'objectif est 
d’alimenter en électricité des sites isolés et qui nécessiteront une batterie 
pour pouvoir adapter l'offre à la demande.  

80-Un système photovoltaïque autonome peut réduire votre facture 
d’électricité [...] 

81-Mise en œuvre d’un système photovoltaïque : Quel que soit le mode 
d’utilisation de l’énergie photovoltaïque étudié (installations autonomes ou 
connectées au réseau), les critères de dimensionnement à respecter sont 
sensiblement identiques. Seule la réflexion diffère : – pour une installation 
autonome, il faut trouver le meilleur compromis entre les besoins en 
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électricité et le coût d’investissement ; – pour une installation raccordée 
au réseau du type centrale destinée à la revente, le dimensionnement 
consiste à produire le plus d’énergie possible en fonction de la surface 
disponible et de la capacité d’investissement du maître de l’ouvrage. 

 

 Observando os contextos, tanto um système como uma installation podem ser 

do tipo autonome, servindo para alimentar locais isolados, ou do tipo raccordé au 

réseau, trabalhando em conjunto com a rede elétrica. Essas são informações 

recorrentes ao se pesquisarem os dois termos. Além disso, o contexto 81, retirado 

do corpus de estudo, inicia com um tópico denominado Mise en œuvre d’un système 

photovoltaïque e, a partir disso, passa installations autonomes ou connectées au 

réseau, o que gera questionamentos sobre o conceito trazido por cada termo. 

 Assim sendo, decidimos utilizar os conceitos propostos pela Agence de 

l'Environnment et de la Maîtrise de l’Énergie. Para installation photovoltaïque temos 

a seguinte definição: 

 
ensemble de tous les éléments d’un système photovoltaïque mis en œuvre 
sur un site donné et se référant aux codes et pratiques de sécurité et de 
protection des personnes et de biens (ADEME, 2011, p. 31). 

 

Para système photovoltaïque, temos a definição: 

 
système électrique incluant la génération, la transformation, la distribution, 
voire le stockage électrique obtenue par conversion photovoltaïque de 
l’énergie solaire (ADEME, 2011, p. 33).  

 

 Assim, entendemos o sistema fotovoltaico como sendo o conjunto de 

equipamentos utilizados para captar e transformar a energia do Sol, e armazenar ou 

distribuir a energia obtida. A instalação fotovoltaica, por sua vez, são esses 

equipamentos, ou seja, é o sistema fotovoltaico disposto em um local específico que 

obedece a todas as normas e necessidades. Com base em BlueSol Educacional 

(2017, p.14), esquematizamos os termos complexos formados por “sistema” no 

sistema organizacional da Figura 4.3: 
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Figura 4.3: Sistema organizacional do termo “sistema fotovoltaico" e seus hipônimos. 

 

 Abaixo, temos alguns contextos para o termo em português “sistema 

fotovoltaico conectado à rede elétrica” e système photovoltaïque connecté au 

réseau: 

 
82-(...) componentes de um sistema fotovoltaico conectado à rede 
elétrica: o inversor c.c./c.a. converte a corrente contínua, proveniente do 
arranjo fotovoltaico em corrente alternada que, em condições normais 
(qualidade aceitável), será injetada na rede elétrica de distribuição de 
energia. 

83-Após a conclusão da instalação do sistema fotovoltaico conectado à 
rede elétrica, esta será submetida à vistoria da concessionária, a partir da 
qual serão elaborados o relatório de vistoria e o termo de aprovação para a 
operação do sistema de autoprodução de energia em paralelismo 
permanente com a rede elétrica. 
84-O sistema de medição de energia utilizado pelos usuários que possuem 
um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica de autoprodução de 
energia será do tipo bidirecional. Em outras palavras, o medidor instalado 
na entrada deste usuário será capaz de registrar o consumo e a geração 
de eletricidade. 
85-Un système photovoltaïque connecté au réseau produit sa propre 
électricité et achemine son excédent d'énergie vers le réseau (...), 
auprès duquel il s'approvisionne au besoin. 

86-Dans le cas de système photovoltaïque connecté au réseau, il est 
impératif de convertir le courant continu produit par le système 
photovoltaïque en un courant alternatif synchronisé avec le réseau. Pour 
effectuer cette conversion, on utilise un onduleur. 

87-Par système photovoltaïque connecté au réseau, on entend un 
système couplé directement au réseau électrique à l’aide d’un onduleur. 

88-Un système photovoltaïque connecté au réseau est raccordé au 
réseau public de distribution d'électricité (EDF, régies municipale...). 
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 Nos contextos 83, 87 e 88, temos ganchos de natureza que são também 

ganchos de lugar, pois tratam da natureza do termo e do local em que se encontram. 

Nos contextos 83 e 85 temos os mesmos ganchos de finalidade para os dois termos, 

assim como temos os mesmos ganchos de função em 82, 84 e 85. Para o gancho 

de material, encontramos apenas “inversor" e onduleur nos contextos 82, 86 e 87. 

Esses ganchos terminológicos estão organizados no Quadro 4.18: 

 
Quadro 4.18: Comparação dos ganchos terminológicos dos termos 

"sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica" e “système photovoltaïque connecté au réseau". 

 sistema fotovoltaico 
conectado à rede elétrica 

système photovoltaïque 
connecté au réseau 

Natureza e 
Lugar 

em paralelismo permanente com a 
rede elétrica 

système couplé directement au réseau 
électrique 

raccordé au réseau public de 
distribution d'électricité 

Finalidade autoprodução de energia produit sa propre électricité 

Função consumo e a geração de eletricidade achemine son excédent d'énergie vers 
le réseau 

[corrente] injetada na rede elétrica de 
distribuição de energia 

s'approvisionne [de l'énergie du 
réseau] au besoin 

Material inversor c.c./c.a converte a corrente 
contínua 

onduleur [pour effectuer la conversion 
du courant continu en courant 
alternatif] 

 

 Já no Quadro 4.19, podemos ver todos os termos complexos formados por 

“sistema”, bem como seus sinônimos e equivalentes. Nota-se que não encontramos 

equivalentes em francês para os termos “sistema fotovoltaico residencial”, “sistema 

fotovoltaico comercial” e “sistema fotovoltaico industrial”. Essa é uma distinção dos 

tipos de sistema segundo a sua aplicação, isto é, esses sistemas se distinguem pela 

capacidade de geração de energia, sendo o residencial o sistema de menor 

capacidade e o industrial o de maior capacidade. É possível que na França essa 

diferenciação não seja feita e, por isso, não encontramos termos equivalentes. 

Propomos, então, a tradução pelo genérico, "sistema fotovoltaico”, ou seja, système 

photovoltaïque, marcada entre parênteses no Quadro 4.19. 
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Quadro 4.19: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "sistema". 

Termo Sinônimos em português Equivalentes em 
francês 

sistema fotovoltaico 
autônomo 

sistema autônomo 
sistema de energia solar autônomo 
sistema de energia solar fotovoltaica 
autônomo 
sistema PV autônomo 

système autonome 
système photovoltaïque 
autonome* 
 

sistema fotovoltaico 
isolado 

sistema isolado 
sistema PV isolado 

système isolé  
système PV isolé 

sistema fotovoltaico 
conectado à rede 
 

sistema conectado à rede 
sistema on-grid 
sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica 
sistema conectado à rede elétrica 
sistema fotovoltaico conectado à rede de 
distribuição 
sistema conectado à rede da concessionária 

système photovoltaïque 
raccordé au réseau* 
système photovoltaïque 
couplé au réseau* 
système photovoltaïque 
connecté au réseau* 

sistema fotovoltaico 
residencial 
 

sistema de energia solar residencial 
sistema fotovoltaico residencial de energia 
solar 
sistema de geração fotovoltaica residencial 
sistema solar fotovoltaico residencial 
sistema residencial 

(système 
photovoltaïque) 

sistema fotovoltaico 
 

sistema de energia solar fotovoltaica 
sistema de energia solar 
sistema solar fotovoltaico 
sistema fotovoltaico de energia solar 
sistema PV 
sistema FV 
sistema solar 

système photovoltaïque  
système solaire 
système de production 
photovoltaïque* 

sistema fotovoltaico 
comercial 
 

sistema fotovoltaico comercial de energia 
solar 
sistema solar fotovoltaico comercial 

(système 
photovoltaïque) 

sistema fotovoltaico 
híbrido 
 

sistema fotovoltaico híbrido de energia solar 
sistema híbrido de energia solar fotovoltaica 

système hybride 
système photovoltaïque 
multisource* 

sistema fotovoltaico 
industrial 

sistema fotovoltaico industrial de energia solar 
sistema industrial 

(système 
photovoltaïque) 

 

 Os termos complexos formados por “instalação” estão no Quadro 4.20, 

abaixo. Encontramos, no corpus, apenas "instalação fotovoltaica” e seus hipônimos 

"instalação fotovoltaica autônoma” e “instalação fotovoltaica conectada à rede”. 

Todos os termos em francês também foram retirados do corpus, sendo que 

encontramos dois sinônimos para installation photovoltaïque : installation solaire e 

installation PV. 
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Quadro 4.20: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "instalação". 

Termo Sinônimos em 
português Equivalentes em francês 

instalação fotovoltaica - installation photovoltaïque 
installation solaire  
installation PV 

instalação fotovoltaica 
autônoma 

- installation photovoltaïque autonome 

instalação fotovoltaica 
conectada à rede 

- installation photovoltaïque raccordée 
au réseau 

 

4.6 Corrente e courant, tensão e tension 
 

 "Corrente" e "tensão" são termos da engenharia em geral e não apenas da 

energia solar fotovoltaica. No entanto, formam outros termos complexos recorrentes 

desta área, como "corrente de curto circuito” e “tensão de circuito aberto". 

 Courant e tension estão entre os 15 termos mais frequentes da lista de 

palavras-chave em francês, mas seus equivalentes em português não fazem parte 

da mesma lista para os termos em português. Assim, todos os termos em português 

formados por “corrente” ou “tensão" foram retirados do corpus de estudo em um 

segundo momento, ao procurarmos pelos equivalentes para os termos franceses. 

Esses termos estão nos Quadros 4.21 e 4.22: 

 
Quadro 4.21: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "corrente". 

Termo Sinônimos em 
português 

Equivalentes em 
francês 

corrente corrente elétrica courant 
courant électrique 

corrente de curto circuito corrente de curto-circuito 
corrente em curto circuito 

courant de court-circuit 
courant Icc 

corrente nominal - courant nominal 

 
Quadro 4.22: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "tensão". 

Termo Sinônimos em 
português 

Equivalentes em 
francês 

tensão  tensão elétrica tension 
tension électrique 

tensão de circuito aberto tensão em circuito aberto tension de circuit ouvert 
tension en circuit ouvert 
tension Voc 

tensão nominal - tension nominale 
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4.7 Fotovoltaico, solar, photovoltaïque e solaire 
 

 Como comentado no capítulo anterior, os termos "fotovoltaico(a)(s)", 

“solar(es)", photovoltaïque(s) e solair(es) são adjetivos que fazem parte de quase 

todos os termos complexos da energia solar fotovoltaica e servem para qualificar um 

substantivo como pertencente à área. Por exemplo, uma "bateria fotovoltaica" é uma 

bateria utilizada em aplicações de ESF, "bombeamento solar" é um bombeamento 

de água feito com o uso da ESF, assim como a "energia solar fotovoltaica" é a 

energia gerada a partir do efeito fotovoltaico. Observamos, também, que esses 

adjetivos são intercambiáveis e podem ser utilizados agrupados, como “solar 

fotovoltaico” e “fotovoltaico solar". As mesmas observações podem ser feitas para os 

termos em francês photovoltaïque, solaire, photovoltaïque solaire e solaire 

photovoltaïque quando empregados como adjetivos. 

 Entretanto, analisando os contextos abaixo, notamos que photovoltaïque 

também pode ser empregado como substantivo. Como explicado na nota de rodapé 

35 da seção 3.2.2, há uma tendência, na língua francesa, a substantivar adjetivos. 

Nos contextos 90, 91 e 92, le photovoltaïque se refere à área da ESF como um todo, 

mas no contexto 89 se refere a algo um pouco mais específico, como a tecnologia 

fotovoltaica ou dispositivos fotovoltaicos. Após realizarmos mais buscas por 

contextos na Internet, optamos pelos equivalentes “energia solar fotovoltaica” (área), 

"tecnologia fotovoltaica” e “dispositivos fotovoltaicos”, acompanhados por uma nota 

explicativa sobre as especificidades do termo francês e a dificuldade em traduzi-lo 

para o português. Tais termos estão dispostos no Quadro 4.23. Seguem os 

contextos: 

 
89-Le photovoltaïque convertit directement l’énergie lumineuse en énergie 
électrique. Son principe de fonctionnement repose sur l’effet photovoltaïque. 

90-En apportant l’électricité dans des endroits reculés, le photovoltaïque 
améliore considérablement le niveau de vie des habitants : l’éducation est 
meilleure avec une école éclairée et équipée d’un ventilateur, et d’un 
téléviseur ; [...] 

91-Dans les pays producteurs de panneaux solaires mais aussi un peu 
partout où ils sont vendus, installés, entretenus, le photovoltaïque génère 
de l’activité économique et des emplois. 

92-Depuis une trentaine d’années, en parallèle des technologies 
précédentes, s’est développé le photovoltaïque à base de matériaux 
organiques. 
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 O contexto 93, abaixo, traz o substantivo photovoltaïque organique, termo que 

se refere, provavelmente, à tecnologia das células orgânicas – nova tecnologia que 

vem sendo desenvolvida e que pertence à terceira geração de células. 

Encontramos, na Internet, o possível equivalente "tecnologia fotovoltaica orgânica", 

que parece satisfazer a tradução do termo para os exemplos encontrados na 

Internet. 

 
93-Le photovoltaïque organique a réellement pris son essor en 1986, 
lorsque Tang et al. réussissent pour la première fois à atteindre 1% de 
rendement avec une cellule solaire organique. 

 
Quadro 4.23: Relação de sinônimos e equivalentes de “fotovoltaico(a)(s)”, “solar(es)", 

photovoltaïque(s) e solaire(s) como adjetivos e/ou adjetivos substantivados. 

Termo Sinônimos em 
português 

Equivalentes em 
francês 

fotovoltaico solar 
solar fotovoltaico 
fotovoltaico solar 

photovoltaïque1 (adj.) 
solaire 
solaire photovoltaïque 
photovoltaïque solaire 

energia solar fotovoltaica1 
tecnologia fotovoltaica 
dispositivo fotovoltaico 

- photovoltaïque2 (s.m.) 

tecnologia fotovoltaica 
orgânica* 

- photovoltaïque organique 
(s.m.) 

 

4.8 Casos de polissemia, homonímia e falsos cognatos 
 

 Ao analisarmos os termos complexos formados por “energia” em português, 

encontramos casos de polissemia e homonímia. Em qualquer um dos casos, 

pensando na legibilidade do dicionário para o seu consulente, tratamos cada 

acepção como sendo um termo distinto nas fichas. Primeiramente, temos "energia 

solar fotovoltaica1” como subárea das energias renováveis que trata da geração de 

energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Já "energia solar fotovoltaica2" é um 

sinônimo de "energia solar2” e tem énergie solaire entre seus equivalentes. O termo 

foi definido por nós como "energia gerada pela conversão direta da radiação solar 

(raios do Sol) em energia elétrica. A radiação solar que chega à superfície terrestre é 

captada por meio das células fotovoltaicas, que por sua vez formam os painéis 

fotovoltaicos, e é transformada em eletricidade através do efeito fotovoltaico". 
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 Diferentemente, como pode ser visto no Quadro 4.24, “energia solar1” possui 

como equivalentes énergie lumière e énergie lumineuse. São termos que se referem 

à energia da luz do Sol, ou seja, aos raios solares. Em português, elaboramos a 

seguinte definição: "energia proveniente da luz e do calor do Sol, chegando à 

superfície terrestre na forma de radiação solar". 

 Para a energia solar fotovoltaica gerada a partir de células orgânicas, temos o 

termo específico “energia fotovoltaica orgânica”, e encontramos, na Internet, o 

equivalente énergie photovoltaïque organique. O mesmo ocorreu para "energia solar 

residencial”, cujo equivalente énergie solaire résidentielle também foi retirado da 

Internet. 

 
Quadro 4.24: Relação de sinônimos e equivalentes de todos os termos formados por "energia". 

Termo Sinônimos em 
português 

Equivalentes em 
francês 

energia fotovoltaica orgânica - énergie photovoltaïque 
organique* 

energia solar1 - énergie solaire1 
énergie lumière  
énergie lumineuse 

energia solar fotovoltaica1 - énergie solaire 
photovoltaïque1 
photovoltaïque2 

energia solar fotovoltaica2 energia solar2 
energia fotovoltaica 
energia elétrica solar 

énergie solaire2 
énergie photovoltaïque 
énergie solaire 
photovoltaïque2 
électricité photovoltaïque 
électricité solaire 

energia solar residencial - énergie solaire résidentiel* 
 

 O caso dos termos "calculadora solar” e “simulador solar" é interessante, pois 

nos levou a encontrar um falso cognato. Ao estudarmos os contextos em que esses 

termos aparecem dentro do corpus de estudo, notamos que "simulador solar" possui 

duas acepções diferentes, ou seja, é homônimo. 

 A sua primeira acepção, que chamamos de “simulador solar1”, é: "dispositivo 

capaz de simular a luz do Sol". Para esse termo, temos o equivalente francês 

simulateur solaire, retirado da Internet e que compartilha os mesmos ganchos 

terminológicos que o termo em português. 

 Já a segunda acepção de "simulador solar”, que chamamos de “simulador 

solar2", é: "simulador capaz de estimar o tamanho do sistema fotovoltaico necessário 

para suprir a energia elétrica de uma residência ou indústria", ou seja, é um 
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simulador que auxilia no projeto de um sistema fotovoltaico. Um sinônimo desse 

termo, e com maior frequência no corpus, é "calculadora solar”. Como não 

encontramos nenhum termo equivalente em francês no corpus, partimos para a 

busca na Internet, em que encontramos calculatrice solaire. Entretanto, percebemos 

que a calculatrice é, na verdade, uma calculadora portátil para a realização de 

operações matemáticas que possui uma pequena célula fotovoltaica como fonte de 

alimentação extra, além da alimentação por pilhas. Para maiores esclarecimentos, 

temos, na Figura 4.4, a foto de uma calculatrice solaire, ou calculadora solar, lexia 

complexa do português, mas que não traz o mesmo conceito que o termo da ESF. 

 

 
Figura 4.4: Calculatrice solaire. 

Adaptado: Pichon, 2017. 

 

 Os termos “calculadora solar" e “simulador solar" estão no Quadro 4.25: 

 
Quadro 4.25: Relação de sinônimos e equivalentes dos termos "calculadora solar” e "simulador 

solar". 

Termo Sinônimos em 
português 

Equivalentes em 
francês 

calculadora solar simulador solar2 - 
simulador solar1 - simulateur solaire 

 

 O Quadro 4.26, por sua vez, traz duas vezes o termo “arranjo fotovoltaico”, 

mas este não se trata exatamente de termos homônimos. Quando falamos de 

groupe photovoltaïque, estamos nos referindo a um conjunto de módulos 

fotovoltaicos conectados entre si, ou seja, um “arranjo fotovoltaico". No entanto, 

champ photovoltaïque, champ PV e champ solaire denominam, em francês, um 

ensemble de groupes photovoltaïques en se référant à l’aspect visuel de 
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l’arrangement des modules photovoltaïques (ADEME, 2011, p. 23). De acordo com 

nossas pesquisas, o conjunto de módulos é chamado de "arranjo" em português e 

não existe diferenciação pelo aspecto visual. Propomos, assim, a tradução pelo 

termo genérico, e o escrevemo no Quadro 2.26 entre parênteses: 

 
Quadro 4.26: Relação de sinônimos e equivalentes do termo “arranjo fotovoltaico". 

Termo Sinônimos em 
português 

Equivalentes em 
francês 

arranjo fotovoltaico arranjo PV groupe photovoltaïque* 
(arranjo fotovoltaico) - champ photovoltaïque  

champ PV  
champ solaire 

 

4.9 Outros termos 
 

 Os termos que ainda não foram apreciados neste capítulo estão dispostos no 

Quadro 4.27. Temos o termo semicondutor (semi-conducteur), pertencente à área 

da engenharia eletrônica, e os termos “constante solar” (constante solaire), 

irradiação solar (irradiation solaire), irrandiância (éclairement), luz solar (lumière 

solaire), potência solar (gisement solaire) e radiação solar (rayonnement solaire), 

que pertencem à radiação solar, uma subárea da energia solar. No entanto, todos 

esses termos são recorrentes no corpus de estudo e importantes para a energia 

solar fotovoltaica, motivo pelo qual decidimos mantê-los em nosso estudo. 

 Alguns termos como alimentation solaire, pompage photovoltaïque, matériau 

photovoltaïque e toit solaire foram encontrados no corpus, em um primeiro momento, 

em língua francesa. Foi necessário buscar, em um segundo momento, seus 

equivalentes no corpus em português; encontramos os seguintes equivalentes, 

respectivamente, para os termos acima: “alimentação solar", "bombeamento solar”, 

“material fotovoltaico” e “telhado fotovoltaico”. 

 Outros termos, marcados com um asterisco no Quadro 4.27, foram 

encontrados em materiais de apoio e em pesquisa na Internet. Por exemplo, "cadeia 

fotovoltaica” e “cadeia solar”, como equivalentes do termo do corpus filières du 

photovoltaïque; irradiance, sinônimo de éclairement e equivalente de "irradiância"; e 

“produtor de energia solar fotovoltaica”, equivalente de producteur photovoltaïque. 
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 O termo “leilão de energia solar" é o único dessa lista que não possui um 

equivalente em francês, por se tratar de um evento específico do Brasil. É um leilão 

público, organizado pelo governo de cada estado, no qual são vendidos contratos 

para novas usinas solares. Não propusemos nenhum equivalente para o mesmo, 

mas adicionaremos uma nota explicativa ao seu verbete. 

 
Quadro 4.27: Relação de sinônimos e equivalentes de alguns termos da ESF. 

Termo Sinônimos em 
português 

Equivalentes em 
francês 

alimentação solar - alimentation solaire  
bateria fotovoltaica bateria solar batterie solaire 
bombeamento solar - pompage photovoltaïque 

pompage solaire 
cadeia fotovoltaica* cadeia solar* filière du photovoltaïque 

constante solar* - constante solaire 
conversão fotovoltaica - conversion photovoltaïque 

conversion solaire dispositivo fotovoltaico - dispositif photovoltaïque 
photovoltaïque 

efeito fotovoltaico - effet photovoltaïque 
geração fotovoltaica geração solar 

geração solar fotovoltaica 
production photovoltaïque 

gerador fotovoltaico gerador solar fotovoltaico générateur photovoltaïque 
générateur solaire 

indústria fotovoltaica indústria solar industrie du photovoltaïque 
irradiação solar - irradiation solaire 
irradiância - éclairement 

éclairement solaire 
irradiance* 

leilão de energia solar - - 
luz solar - lumière solaire 
material fotovoltaico - matériau photovoltaïque 
mercado fotovoltaico - marché du photovoltaïque 
potência fotovoltaica - puissance photovoltaïque  

puissance solaire 
potencial solar - gisement solaire 
produtor de energia solar 
fotovoltaica* 

- producteur photovoltaïque 

projeto fotovoltaico* - projet photovoltaïque 
radiação solar - rayonnement solaire 
semicondutor - semi-conducteur 

semiconducteur 
tecnologia fotovoltaica - technologie photovoltaïque 

photovoltaïque 
telhado fotovoltaico telhado solar toit solaire 

toit photovoltaïque 

telha fotovoltaica* telha solar tuile solaire 
usina solar 
 

usina de energia solar 
parque solar 
usina fotovoltaica 
usina de energia fotovoltaica 
central fotovoltaica 

centrale solaire 
centrale photovoltaïque 
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 Para todos os termos aqui apresentados, foi feito o estudo dos ganchos 

terminológicos, quando possível, juntamente com a leitura dos materiais de apoio já 

mencionados, para a compreensão aprofundada dos seus conceitos. Todos esses 

termos farão parte do futuro dicionário por nós proposto e seus verbetes serão 

redigidos a partir das fichas terminológicas apresentadas neste trabalho. No próximo 

capítulo, apresentamos a ficha terminológica elaborada para cada um desses 

termos. 
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Capítulo 5: Fichas Terminológicas 
 

 

 

 As fichas terminológicas, expostas na seção 2.7, são o material de trabalho 

do terminológo, nas quais são anotadas todas as informações coletadas sobre os 

termos em estudo. É a partir dessas informações que os verbetes de um dicionário 

especializado são redigidos. 

 A seguir, apresentamos as 433 fichas que são, de certa forma, o resultado 

final deste estudo. Temos, assim, as 242 fichas em português seguidas pelas 191 

fichas em francês. 

 

5.1 Fichas terminológicas dos termos em português 
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5.2 Fichas terminológicas dos termos em francês 
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Considerações finais 
 

 

 

 Textos de especialidade (técnicos e científicos) traduzidos estão presentes no 

dia-a-dia de todas as pessoas, seja direta ou indiretamente. Entretanto, a tradução 

de textos de especialidade não possui o mesmo prestígio que a tradução literária. 

Enquanto esta última é vista como um processo de recriação por parte do tradutor, 

demandando conhecimentos aprofundados das línguas e das culturas de chegada e 

de partida, a tradução especializada é tida como um processo simples, que não 

apresenta grandes problemas. Aqueles que traduzem textos de especialidade 

sabem, porém, que isso é um grande equívoco. Além de possuírem marcas 

específicas (morfológicas, lexicais, sintáticas, estilísticas, culturais etc.), os discursos 

especializados trazem, ainda, a terminologia própria de cada área descrita por eles.  

 A terminologia é um dos problemas enfrentados pelos tradutores técnicos 

durante o processo tradutório: cada texto trata de uma área do conhecimento 

diferente e possui, dessa forma, uma terminologia diferente, não sendo possível ao 

tradutor estar sempre familiarizado com os termos – e conceitos – que deve traduzir. 

O tradutor pesquisa, então, em materiais de apoio, não apenas em livros técnicos, 

mas também em dicionários e bancos de dados especializados, monolíngues e 

bilíngues. Para que o tradutor tenha acesso a esse tipo de material, é importante 

que estudos terminológicos sejam feitos para os mais diversos domínios do 

conhecimento humano, nas mais diversas línguas existentes, visando a descrever a 

terminologia desses domínios. 

 Assim, baseada na Teoria Comunicativa da Terminologia (CABRÉ, 1999), 

esta pesquisa de mestrado realizou um estudo da terminologia da energia solar 

fotovoltaica para fins terminográficos. Visto que a ESF é uma área em 

desenvolvimento, sua terminologia ainda não foi devidamente descrita em materiais 

de referência monolíngues e bilíngues, o que vem a ser um obstáculo para o tradutor 

– não especialista em ESF – quando frente a textos técnicos da área, em especial 

quando se trata de tradução cujo par de línguas não envolve a língua inglesa. 

 A investigação iniciou-se pela construção de um corpus de estudo 

comparável, em português do Brasil e francês da França, composto por textos da 

temática “energia solar fotovoltaica” e escritos por especialistas, nativos de cada 
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idioma, entre os anos 2011 e 2015 (corpus estático). Em seguida, compilamos dois 

corpora de referência para, então, passarmos às análises por meio do AntConc 

(ANTHONY, 2014). A partir da comparação dos corpora, de estudo e de referência, 

esse software permitiu-nos gerar uma lista de palavras-chave para cada idioma, 

investigar as linhas de concordância dessas palavras e coletar termo simples e 

complexos da área.  

 Passamos, então, para a etapa principal deste trabalho, a busca por ganchos 

terminológicos (DUBUC, 1985), quando examinamos os contextos contidos no 

corpus e procuramos pelos traços descritores pertencentes a cada termo, a fim de 

verificar relações de sinonímia e de equivalência existentes. Inicialmente, 

trabalhamos com cada língua separadamente, comparando os traços, ou ganchos, 

para verificar se os termos possuíam relação de sinonímia dentro da língua. Em um 

segundo momento, confrontamos os traços de termos de línguas diferentes para 

averiguar relações de equivalência – isto é, termos com os mesmos descritores, e 

que descrevem portanto, um mesmo conceito, podendo ser utilizados como tradução 

um do outro. Essa foi a fase mais importante da pesquisa, pois buscávamos os 

equivalentes português-francês para o futuro dicionário de ESF; foi, também, a fase 

mais trabalhosa, durante a qual necessitamos recorrer, primeiramente, a materiais 

de referência para compreender os conceitos pertencentes à área – conceitos que 

são, em grande parte, novos, pois pertencem a tecnologias ainda em 

desenvolvimento em nível laboratorial. Notamos, ainda, a dificuldade de empregar a 

teoria de ganchos terminológicos, provavelmente devido à falta de contextos 

definitórios no corpus de estudo e à falta de materiais que elucidassem a 

classificação dos descritores em ganchos de natureza, material, finalidade etc. 

 Após as análises realizadas com auxílio do AntConc e do estudo dos ganchos 

terminológicos dos termos inventariados inicialmente, obtivemos, por fim, 242 termos 

em língua portuguesa e 191 em língua francesa, totalizando 433 unidades 

terminológicas estudadas – as quais resultam em 433 entradas distintas para o 

dicionário proposto. Esses termos, no entanto, denominam apenas 111 conceitos 

diferentes em português e 106 conceitos diferentes em francês. Essa maior 

quantidade de designações em relação aos conceitos se deve à abundância de 

casos de sinonímia na terminologia da ESF, característica importante da área. A 

sinonímia parece ocorrer principalmente devido ao emprego dos adjetivos 
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“fotovoltaico”, “solar”, “solar fotovoltaico" e “fotovoltaico solar" (ou, em francês, 

photovoltaïque, solaire, solaire photovoltaïque e photovoltaïque solaire) na formação 

de termos, compostos geralmente por uma lexia simples, ou por um termo simples 

emprestado de outra área, mais o acréscimo de um desses adjetivos (responsável 

por caracterizar o termo como pertencente à ESF); assim, temos, por exemplo, 

"painel solar", “painel fotovoltaico”, “painel solar fotovoltaico” e “painel fotovoltaico 

solar", termos que podem coocorrer em um mesmo texto, ou panneau solaire, 

panneau photovoltaïque e panneau solaire photovoltaïque. Além disso, chamou-nos 

a atenção a maior quantidade de designações em língua portuguesa em 

comparação com a língua francesa, como é o caso do próprio "painel solar”, que 

possui oito sinônimos, enquanto seu equivalente, panneau solaire, possui apenas 

três. Dois são os fatores que encontramos para explicar a maior quantidade de 

sinônimos em português: o maior número de materiais de normatização existentes 

em francês, o que faz com que a terminologia da ESF na França seja mais descrita 

e cristalizada que no Brasil, e o tamanho do país, que, segundo Cabré (1999), 

quanto maior, mais susceptível à variação linguística. 

 Sobre o fato de havermos estudado, como supracitado, 111 conceitos em 

português e 106 em francês, podemos dizer que este foi um trabalho de ordem 

semasiológica, em que buscamos, primeiramente, os termos da área para, então, 

examinar os conceitos por eles designados. Dessa forma, para alguns termos em 

português não encontramos equivalentes em francês, como "célula fotovoltaica 

caseira" e “célula fotovoltaica comercial”, para os quais utilizamos a tradução pelo 

genérico photopile, ou, ainda, “sistema fotovoltaico residencial”, “sistema fotovoltaico 

comercial” e “sistema fotovoltaico industrial", os quais, sem equivalentes, tiveram a 

tradução système photovoltaïque proposta por nós para o dicionário. Nenhum 

equivalente foi proposto para "leilão de energia solar", por se tratar de um item 

próprio à cultura brasileira. Foi encontrado, ainda, um caso de falsos cognatos, em 

que temos "calculadora solar”, que designa um "simulador capaz de estimar o 

tamanho do sistema fotovoltaico necessário para suprir a energia elétrica de uma 

residência ou indústria", e calculatrice solaire, que dá nome às pequenas 

calculadoras alimentadas por uma célula fotovoltaica, não sendo, portanto, um termo 

da área. Para "calculadora solar" não encontramos equivalentes em francês, mas 

temos um sinônimo em português, o "simulador solar". Esse termo, por sua vez, traz 
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um caso de homonímia, em que uma mesma denominação é utilizada para dois 

conceitos distintos: chamamos de “simulador solar1” um “dispositivo capaz de 

simular a luz do Sol”, enquanto que “simulador solar2” é sinônimo de "calculadora 

solar”. Outro caso de homonímia é o do termo photovoltaïque, utilizado como 

adjetivo (photovoltaïque1) e como substantivo (photovoltaïque2). No caso de seu 

emprego como substantivo, que não ocorre em português, propomos três traduções 

diferentes, de acordo com o contexto em que se encontra: "tecnologia fotovoltaica", 

"dispositivo fotovoltaico" e o domínio “energia solar fotovoltaica”. “Energia solar" é 

outro termo homônimo que pode se referir tanto à energia do Sol como à energia 

gerada por dispositivos fotovoltaicos. 

 Por fim, a última etapa da pesquisa foi o preenchimento das fichas 

terminológicas, instrumentos de trabalho do terminológo, momento em que 

registramos os sinônimos, equivalentes e redigimos um enunciado definitório e 

exemplos para cada termo, além de notas explicativas, quando necessário. Todo o 

processo, e em especial a elaboração das definições, foi realizado tendo em mente 

o tradutor como consulente do futuro dicionário, ou seja, temos como público alvo 

um indivíduo que não é especialista na área. Assim, buscamos compor definições 

que sejam claras para pessoas não-familiarizadas com a área da ESF e, de forma 

complementar, os exemplos trazem informações extras, buscando apresentar todos 

os traços descritores do termo e como o mesmo pode ser empregado em meio ao 

seu contexto. 

 Sobre a abordagem teórico-metodológica aqui empregada, podemos dizer 

que a Teoria Comunicativa da Terminologia foi utilizada, inicialmente, por tratar os 

termos como unidades poliédricas que existem dentro de um contexto específico. 

Essa característica se mostrou essencial para o estudo da terminologia da ESF, que, 

como comentamos, é composta por casos de sinonímia, homonímia e polissemia, 

além de ter, na sua maioria, termos formados a partir de lexias provenientes de 

outras áreas ou da língua geral. Da mesma forma, a teoria de Ganchos 

Terminológicos, apesar de bastante trabalhosa, ajudou-nos a verificar todos os 

casos de equivalência e sinonímia, colocando em relevo, inclusive, os casos de 

homonímia, polissemia e falsos cognatos.  

 A dissertação se organizou da seguinte maneira: Introdução, cinco Capítulos, 

Conclusão e Apêndices. A Introdução aborda nossa trajetória acadêmica até o 
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presente e explicita a estruturação deste trabalho. O Capítulo 1 trata de 

Terminologia e Tradução, buscando relacionar as duas disciplinas com a energia 

solar fotovoltaica. Nesse capítulo, apresentamos também os principais conceitos da 

área, como "célula fotovoltaica", "painel solar" e "módulo fotovoltaico". Os materiais, 

a metodologia e os fundamentos teóricos são tratados no Capítulo 2, no qual 

expomos o corpus de estudo e os corpora de referência, o uso e ferramentas dos 

softwares BootCat e AntConc, a teoria de ganchos terminológicos, as regras 

seguidas para a redação das definições e exemplos e as fichas terminológicas. O 

Capítulo 3 traz a análise do corpus de estudo, enquanto que o Capítulo 4 traz a 

busca por sinônimos e equivalentes. O Capítulo 5 apresenta todas as fichas 

preenchidas para os termos em português e em francês, resultado desta pesquisa. 

Por fim, no Apêndice I, temos a lista prévia de candidatos a termo da área e no 

Apêndice II, a lista definitiva de termos. 

 Com o estudo realizado e as fichas terminológicas preenchidas, a 

continuação deste trabalho se dará pela elaboração de um dicionário terminológico 

bilíngue e bidirecional português-francês da terminologia da energia solar 

fotovoltaica, a ser realizada em um futuro próximo. Esperamos, dessa forma, que o 

dicionário contribua para suprir as necessidades dos tradutores da área, auxiliando-

os no fazer tradutório. 
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Apêndice I 
	

Lista de candidatos a termo em português e em francês 

 
(continua) 

PORTUGUÊS FRANCÊS 
arranjo fotovoltaico  
bateria fotovoltaica 
bateria solar 

batterie solaire 

calculadora solar 
simulador solar 

 

central fotovoltaica centrale solaire 
centrale photovoltaïque 

célula cristalina  
célula de CdTe 
célula solar de CdTe 

 

célula de filmes finos 
célula fotovoltaica de filme fino 
célula fotovoltaica de película fina 
célula solar thin film 
célula solar de película fina 

cellule solaire en couche mince 

célula de junção dupla  
célula de junção tripla  
célula de junção única  
célula de múltiplas junções 
célula de multijunção 
célula de junções múltiplas 
célula fotovoltaica de multi junção 

cellules multi-jonctions 

célula de primeira geração 
célula solar de primeira geração 
célula fotovoltaica de primeira geração 

 

célula de segunda geração 
célula solar de segunda geração 
célula fotovoltaica de segunda geração 

 

célula de silício 
célula solar de silício 
célula fotovoltaica de silício 

photopile au silicium 
cellule au silicium 
cellule photovoltaïque au silicium 
cellule silicium 

célula de silício cristalino 
célula de silício cristalizado 
célula solar de silício cristalino 
célula fotovoltaica de silício cristalizado 

photopile(s) au silicium cristallin 
cellule au silicium cristallin 
photopile en silicium cristallin 
cellule en silicium cristallin 

célula de silício microcristalino  
célula de silício monocristalino 
célula de Si-monocristalino 
célula mono-Si 
célula monocristalina 
célula fotovoltaica monocristalina 

cellule au silicium monocristallin 
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 (continua) 
PORTUGUÊS FRANCÊS 

célula de silício policristalino 
célula de silício multicristalino 
célula fotovoltaica policristalina 
célula policristalina 

cellule au silicium multicristallin 

célula de terceira geração 
célula solar de terceira geração 
célula fotovoltaica de terceira geração 

photopile de troisième génération 
cellule photovoltaïque de troisième 
génération 
cellule solaire de troisième génération 

célula fotovoltaica 
célula solar 
célula solar fotovoltaica 

photopile 
cellule solaire 
cellule photovoltaïque 
photopile solaire 
cellule PV 

célula fotovoltaica caseira 
célula solar caseira 

 

célula fotovoltaica comercial 
célula comercial 

 

célula fotovoltaica de heterojunção 
célula de silício heterojunção 

cellule à hétérojonction  

célula fotovoltaica orgânica 
célula orgânica 
célula solar orgânica 
célula solar fotovoltaica orgânica 

cellule solaire organique 

célula solar de polímero orgânico 
célula solar de polímero 

 

célula solar de silício amorfo 
célula de silício amorfo 
célula de a-Si 

photopile au silicium amorphe 
cellule au silicium amorphe 
cellule en silicium amorphe 

conversão fotovoltaica conversion photovoltaïque 
conversion solaire 

dispositivos fotovoltaico dispositifs photovoltaïques 
efeito fotovoltaico effet photovoltaïque 
energia solar fotovoltaica 
energia solar 
energia fotovoltaica 
energia elétrica solar 

énergie solaire 
énergie photovoltaïque 
énergie solaire photovoltaïque 
électricité photovoltaïque 
électricité solaire 

energia fotovoltaica orgânica  
energia solar énergie lumière  

énergie lumineuse  
energia solar residencial  
geração fotovoltaica 
geração solar 
geração solar fotovoltaica 

 

gerador fotovoltaico 
gerador solar fotovoltaico 

générateur photovoltaïque 
générateur solaire 

indústria fotovoltaica 
indústria solar 

industrie du photovoltaïque 
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 (continua) 
PORTUGUÊS FRANCÊS 

instalação fotovoltaica installation photovoltaïque 
installation solaire  
installation PV 

instalação fotovoltaica autônoma  
instalação fotovoltaica conectada à rede installations photovoltaïques 

raccordées au réseau 
inversor  
inversor autônomo  
inversor fotovoltaico 
inversor solar 
inversor solar fotovoltaico 

 

inversor grid-tie 
inversor solar grid-tie 
inversor solar fotovoltaico grid tie 
inversor grid tie 
inversor on-grid 

 

inversor solar central  
inversor solar off-grid  
inversor solar string 
inversor string 

 

irradiação solar  
leilão de energia solar  
luz solar lumière solaire 
mercado fotovoltaico  
micro inversor solar 
micro-inversor 

 

módulo de CdTe module au CdTe  
módulo de CIGS  
módulo de CIS  
módulo de filmes finos module en couches minces 

module en films minces  
módulo de silício amorfo 
módulo de a-Si 

module au silicium amorphe  
module au a-Si  

módulo de silício cristalino 
módulo de silício cristalizado 

module au silicium cristallin  
module en silicium cristallin  

módulo de silício monocristalino  
módulo fotovoltaico 
módulo 
módulo solar 

module photovoltaïque  
module  
module solaire photovoltaïque  
module solaire  
module PV  

painel solar de telureto de cádmio 
painel de CdTe 

panneau au CdTe  

painel solar CIGS  
painel solar comercial  
painel solar de filme fino 
painel de filme fino 
painel fotovoltaico de filme fino 
painel solar de película fina 

panneau en couche mince  
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 (continua) 
PORTUGUÊS FRANCÊS 

painel solar 
painel fotovoltaico 
painel 
placa solar 
painel solar fotovoltaico 
placa fotovoltaica 
painel fotovoltaico solar 
placa solar fotovoltaica 
placa de energia solar 

panneau solaire  
panneau photovoltaïque  
panneau  
panneaux solaires photovoltaïques 

painel solar de silício amorfo panneau au silicium amorphe  
painel solar de silício cristalino 
painel de c-Si 

panneau au silicium cristallin  
panneau en silicium cristallin  

painel solar monocristalino 
painel solar de silício monocristalino 
painel monocristalino 
painel solar fotovoltaico de silício 
monocristalino 
painel solar fotovoltaico mono-cristalino 
painéis fotovoltaicos monocristalinos 

 

painel solar policristalino 
painel policristalino 
painel solar fotovoltaico de silício 
policristalino 

 

potência fotovoltaica puissance photovoltaïque  
puissance solaire  

potencial solar  
radiação solar rayonnement solaire 
semicondutor semi-conducteur 

semiconducteur 
silício silicium  
silício amorfo 
silício amorfo hidrogenado 

silicium amorphe  

silício cristalino  silicium cristallin  
silício grau eletrônico  silicium « électronique »  
silício grau metalúrgico  silicium « métallurgique »  
silício grau semicondutor   
silício grau solar  
silício de grau solar  

silicium « solaire »  
silicium de pureté « solaire »  

silício monocristalino  silicium monocristallin  
silício policristalino  
silício multicristalino  

silicium polycristallin  
silicium multicristallin  

silício puro   
silício ultrapuro   
simulador solar   
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 (continua) 
PORTUGUÊS FRANCÊS 

sistema fotovoltaico isolado 
sistema fotovoltaico autônomo 
sistema isolado 
sistema autônomo 
sistema de energia solar autônomo 
sistema de energia solar fotovoltaica 
autônomo 
sistema PV autônomo 
sistema PV isolado 

système isolé  
système autonome  
systèmes PV isolés  

sistema fotovoltaico conectado à rede 
sistema conectado à rede 
sistema on-grid 
sistema fotovoltaico conectado à rede 
elétrica 
sistema conectado à rede elétrica 
sistema fotovoltaico conectado à rede de 
distribuição 
sistema conectado à rede da 
concessionária 

 

sistema fotovoltaico residencial 
sistema de energia solar residencial 
sistema fotovoltaico residencial de energia 
solar 
sistema de geração fotovoltaica residencial 
sistema solar fotovoltaico residencial 
sistema residencial 

 

sistema fotovoltaico 
sistema de energia solar fotovoltaica 
sistema de energia solar 
sistema solar fotovoltaico 
sistema fotovoltaico de energia solar 
sistema PV 
sistema FV 
sistema solar 

système photovoltaïque  
système solaire 

sistema fotovoltaico residencial 
autônomo 
sistema fotovoltaico autônomo residencial 

 

sistema fotovoltaico comercial 
sistema fotovoltaico comercial de energia 
solar 
sistema solar fotovoltaico comercial 

 

sistema fotovoltaico híbrido 
sistema fotovoltaico híbrido de energia 
solar 
sistema híbrido de energia solar 
fotovoltaica 

système hybride 
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 (continua) 
PORTUGUÊS FRANCÊS 

sistema fotovoltaico industrial 
sistema fotovoltaico industrial de energia 
solar 
sistema industrial 

 

sistema híbrido solar-eólico  
tecnologia fotovoltaica technologie photovoltaïque 
telhado fotovoltaico toit solaire 

toit photovoltaïque 
usina solar 
usina de energia solar 
parque solar 
usina fotovoltaica 
usina de energia fotovoltaica 

 

 alimentation solaire  
 cellule amorphe 
 cellule CdS  
 cellule CIGS  
 cellule CIS  
 cellule DSSC  
 cellule tandem 
 champ photovoltaïque  

champ PV  
champ solaire  

 constante solaire  
 courant 

courant électrique  
 courant alternatif 
 courant constant 
 courant continu 
 courant de court-circuit 

courant Icc  
 courant direct  
 courant nominal 
 éclairement 

éclairement énergétique solaire de 
référence  
éclairement énergétique solaire global 
éclairement incident  
éclairement solaire  

 filières du photovoltaïque  
 fraction solaire 
 gisement solaire 
 matériau photovoltaïque 
 module cristallin 
 module photovoltaïque au silicium 
 photogénérateur 
 photovoltaïque organique 
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 (conclusão) 
PORTUGUÊS FRANCÊS 

 pile solaire 
 pompage photovoltaïque 

pompage solaire  
 producteur photovoltaïque  
 production photovoltaïque 
 projet photovoltaïque 
 tension 

tension électrique 
 tension de circuit ouvert  

tension en circuit ouvert  
 tension nominale	
 tuile solaire 
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Apêndice II 
	

Lista de termos em português e em francês 

 

Termos em português:  

 
1. alimentação solar 
2. arranjo fotovoltaico 
3. arranjo PV 
4. bateria fotovoltaica 
5. bateria solar 
6. bombeamento solar 
7. cadeia fotovoltaica 
8. cadeia solar 
9. calculadora solar 
10. célula CIGS 
11. célula CIS 
12. célula comercial 
13. célula cristalina 
14. célula de a-Si 
15. célula de CdS 
16. célula de CdTe 
17. célula de CIGS 
18. célula de CIS 
19. célula de filmes finos 
20. célula de junção dupla 
21. célula de junção tripla 
22. célula de junção única 
23. célula de junções múltiplas 
24. célula de multijunção  
25. célula de múltiplas junções 
26. célula de primeira geração 
27. célula de segunda geração 
28. célula de Si-monocristalino 
29. célula de silício  
30. célula de silício amorfo 
31. célula de silício cristalino 
32. célula de silício cristalizado 
33. célula de silício microcristalino 
34. célula de silício monocristalino 
35. célula de silício multicristalino 
36. célula de silício policristalino 
37. célula de terceira geração 
38. célula de DSSC 
39. célula fotovoltaica 
40. célula fotovoltaica caseira 
41. célula fotovoltaica comercial 
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42. célula fotovoltaica de filme fino  
43. célula fotovoltaica de heterojunção  
44. célula fotovoltaica de multi junção 
45. célula fotovoltaica de película fina 
46. célula fotovoltaica de primeira geração  
47. célula fotovoltaica de segunda geração 
48. célula fotovoltaica de silício  
49. célula fotovoltaica de silício cristalizado  
50. célula fotovoltaica de terceira geração 
51. célula fotovoltaica monocristalina  
52. célula fotovoltaica orgânica 
53. célula fotovoltaica policristalina 
54. célula mono-Si 
55. célula monocristalina 
56. célula orgânica 
57. célula policristalina 
58. célula solar 
59. célula solar caseira 
60. célula solar de CdS 
61. célula solar de CdTe 
62. célula solar de película fina 
63. célula solar de polímero 
64. célula solar de polímero orgânico 
65. célula solar de primeira geração 
66. célula solar de segunda geração  
67. célula solar de silício 
68. célula solar de silício amorfo 
69. célula solar de silício cristalino  
70. célula solar de terceira geração  
71. célula solar fotovoltaica 
72. célula solar fotovoltaica orgânica 
73. célula solar orgânica 
74. célula solar sensibilizada por corante 
75. célula solar thin film 
76. central fotovoltaica 
77. constante solar 
78. conversão fotovoltaica 
79. corrente 
80. corrente de curto circuito 
81. corrente de curto-circuito 
82. corrente elétrica 
83. corrente em curto circuito 
84. corrente nominal 
85. dispositivo fotovoltaico 
86. efeito fotovoltaico 
87. energia elétrica solar 
88. energia fotovoltaica 
89. energia fotovoltaica orgânica 
90. energia solar1 
91. energia solar2 



 

 
 

380 

92. energia solar fotovoltaica1 
93. energia solar fotovoltaica2 
94. energia solar residencial 
95. fotovoltaico 
96. fotovoltaico solar 
97. geração fotovoltaica 
98. geração solar 
99. geração solar fotovoltaica 
100. gerador fotovoltaico 
101. gerador solar fotovoltaico 
102. indústria fotovoltaica 
103. indústria solar 
104. instalação fotovoltaica 
105. instalação fotovoltaica autônoma 
106. instalação fotovoltaica conectada à rede 
107. inversor 
108. inversor autônomo 
109. inversor de fileira 
110. inversor fotovoltaico 
111. inversor grid tie 
112. inversor grid-tie 
113. inversor off-grid 
114. inversor on-grid 
115. inversor solar 
116. inversor solar central 
117. inversor solar fotovoltaico 
118. inversor solar fotovoltaico grid tie 
119. inversor solar grid-tie 
120. inversor solar string 
121. irradiação solar 
122. irradiância 
123. leilão de energia solar 
124. luz solar 
125. material fotovoltaico 
126. mercado fotovoltaico 
127. micro inversor solar 
128. módulo 
129. módulo de a-Si 
130. módulo de CdTe 
131. módulo de filmes finos 
132. módulo de silício amorfo 
133. módulo de silício cristalino 
134. módulo de silício cristalizado 
135. módulo fotovoltaico 
136. módulo fotovoltaico cristalino 
137. módulo solar 
138. painel 
139. painel de CdTe 
140. painel de c-Si 
141. painel de filme fino 
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142. painel fotovoltaico 
143. painel fotovoltaico de filme fino 
144. painel fotovoltaico monocristalino 
145. painel fotovoltaico solar 
146. painel monocristalino 
147. painel policristalino 
148. painel solar 
149. painel solar de filme fino 
150. painel solar de película fina 
151. painel solar de silício amorfo 
152. painel solar de silício cristalino  
153. painel solar de silício monocristalino 
154. painel solar de telureto de cádmio 
155. painel solar fotovoltaico 
156. painel solar fotovoltaico de silício monocristalino 
157. painel solar fotovoltaico de silício policristalino 
158. painel solar fotovoltaico mono-cristalino 
159. painel solar monocristalino 
160. painel solar policristalino 
161. parque solar 
162. placa de energia solar 
163. placa fotovoltaica 
164. placa solar 
165. placa solar fotovoltaica 
166. potência fotovoltaica 
167. potencial solar 
168. produtor de energia solar fotovoltaica 
169. projeto fotovoltaico 
170. radiação solar 
171. semicondutor 
172. silício 
173. silício amorfo 
174. silício amorfo hidrogenado 
175. silício cristalino 
176. silício de grau solar 
177. silício grau eletrônico 
178. silício grau metalúrgico 
179. silício grau semicondutor 
180. silício grau solar 
181. silício monocristalino 
182. silício multicristalino 
183. silício policristalino 
184. silício puro 
185. silício ultrapuro 
186. simulador solar1 
187. simulador solar2 
188. sistema autônomo 
189. sistema conectado à rede 
190. sistema conectado à rede da concessionária 
191. sistema conectado à rede elétrica 
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192. sistema de energia solar 
193. sistema de energia solar autônomo 
194. sistema de energia solar fotovoltaica 
195. sistema de energia solar fotovoltaica autônomo 
196. sistema de energia solar residencial 
197. sistema de geração fotovoltaica residencial 
198. sistema fotovoltaico 
199. sistema fotovoltaico autônomo 
200. sistema fotovoltaico comercial 
201. sistema fotovoltaico comercial de energia solar 
202. sistema fotovoltaico conectado à rede 
203. sistema fotovoltaico conectado à rede de distribuição 
204. sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica 
205. sistema fotovoltaico de energia solar 
206. sistema fotovoltaico híbrido 
207. sistema fotovoltaico híbrido de energia solar 
208. sistema fotovoltaico industrial 
209. sistema fotovoltaico industrial de energia solar 
210. sistema fotovoltaico isolado 
211. sistema fotovoltaico residencial 
212. sistema fotovoltaico residencial de energia solar 
213. sistema FV 
214. sistema híbrido de energia solar fotovoltaica 
215. sistema industrial 
216. sistema isolado 
217. sistema on-grid  
218. sistema PV 
219. sistema PV autônomo 
220. sistema PV isolado 
221. sistema residencial 
222. sistema solar 
223. sistema solar fotovoltaico 
224. sistema solar fotovoltaico comercial 
225. sistema solar fotovoltaico residencial 
226. solar 
227. solar fotovoltaico 
228. tecnologia fotovoltaica 
229. tecnologia fotovoltaica orgânica 
230. telhado fotovoltaico 
231. telhado solar 
232. telha fotovoltaica 
233. telha solar 
234. tensão 
235. tensão de circuito aberto 
236. tensão elétrica 
237. tensão em circuito aberto 
238. tensão nominal 
239. usina de energia fotovoltaica 
240. usina de energia solar 
241. usina fotovoltaica 
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242. usina solar 

	
	
Termos em francês: 

 
1. alimentation solaire 
2. batterie solaire 
3. cellule à hétérojonction 
4. cellule au CdTe 
5. cellule au silicium  
6. cellule au silicium amorphe 
7. cellule au silicium cristallin 
8. cellule au silicium microcristallin 
9. cellule au silicium monocristallin 
10. cellule au silicium multicristallin 
11. cellule au tellurure de cadmium 
12. cellule CdS 
13. cellule CIGS 
14. cellule CIS 
15. cellule cristalline 
16. cellule DSSC 
17. cellule en CdTe 
18. cellule en silicium amorphe 
19. cellule en silicium cristallin 
20. cellule multi-jonction 
21. cellule photovoltaïque 
22. cellule photovoltaïque au silicium 
23. cellule photovoltaïque de deuxième génération 
24. cellule photovoltaïque de première génération 
25. cellule photovoltaïque de troisième génération 
26. cellule photovoltaïque organique 
27. cellule photovoltaïque polymère 
28. cellule PV 
29. cellule silicium 
30. cellule solaire 
31. cellule solaire à colorant 
32. cellule solaire à double jonction 
33. cellule solaire à homojonction 
34. cellule solaire à jonctions multiples 
35. cellule solaire à multi-jonction 
36. cellule solaire à triple jonction 
37. cellule solaire de deuxième génération 
38. cellule solaire de première génération 
39. cellule solaire de troisième génération 
40. cellule solaire double jonction 
41. cellule solaire en couche mince 
42. cellule solaire homojonction 
43. cellule solaire organique 
44. cellule solaire polymère 
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45. cellule solaire triple jonction 
46. cellule tandem 
47. centrale photovoltaïque 
48. centrale solaire 
49. champ photovoltaïque 
50. champ PV 
51. champ solaire 
52. constante solaire 
53. conversion photovoltaïque 
54. conversion solaire 
55. convertisseur DC/AC 
56. courant  
57. courant de court-circuit 
58. courant électrique 
59. courant Icc 
60. courant nominal 
61. dispositif photovoltaïque 
62. éclairement 
63. éclairement solaire 
64. effet photovoltaïque 
65. électricité photovoltaïque 
66. électricité solaire 
67. énergie lumière 
68. énergie lumineuse 
69. énergie photovoltaïque 
70. énergie photovoltaïque organique 
71. énergie solaire1 
72. énergie solaire2 
73. énergie solaire photovoltaïque1 
74. énergie solaire photovoltaïque2 
75. énergie solaire résidentielle 
76. filière du photovoltaïque 
77. générateur photovoltaïque 
78. générateur solaire 
79. gisement solaire 
80. groupe photovoltaïque 
81. industrie du photovoltaïque 
82. installation photovoltaïque 
83. installation photovoltaïque autonome 
84. installation photovoltaïque raccordée au réseau 
85. installation PV 
86. installation solaire 
87. irradiance 
88. irradiation solaire 
89. lumière solaire 
90. marché du photovoltaïque 
91. matériau photovoltaïque 
92. micro-onduleur 
93. module 
94. module au a-Si 
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95. module au CdTe 
96. module au silicium amorphe 
97. module au silicium cristallin 
98. module cristallin 
99. module en couches minces 
100. module en films minces 
101. module en silicium cristallin 
102. module photovoltaïque 
103. module PV 
104. module solaire 
105. module solaire photovoltaïque 
106. onduleur 
107. onduleur autonome 
108. onduleur central 
109. onduleur connecté au réseau 
110. onduleur couplé au réseau 
111. onduleur de chaîne 
112. onduleur photovoltaïque 
113. onduleur PV 
114. onduleur solaire 
115. onduleur string 
116. panneau 
117. panneau au CdTe 
118. panneau au silicium amorphe 
119. panneau au silicium cristallin 
120. panneau en couche mince 
121. panneau en silicium cristallin 
122. panneu monocristallin 
123. panneau polycristallin 
124. panneau photovoltaïque 
125. panneau photovoltaïque monocristallin 
126. panneau photovoltaïque polycristallin 
127. panneau solaire 
128. panneau solaire monocristallin 
129. panneau solaire photovoltaïque 
130. panneau solaire polycristallin 
131. photogénérateur 
132. photopile 
133. photopile au silicium 
134. photopile au silicium amorphe 
135. photopile au silicium cristallin 
136. photopile de troisième génération 
137. photopile en silicium cristallin 
138. photopile solaire 
139. photovoltaïque1 (adj.) 
140. photovoltaïque2 (subst.) 
141. photovoltaïque organique 
142. photovoltaïque solaire 
143. pile solaire 
144. pompage photovoltaïque 
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145. pompage solaire 
146. producteur photovoltaïque 
147. production photovoltaïque 
148. projet photovoltaïque 
149. puissance photovoltaïque 
150. puissance solaire 
151. rayonnement solaire 
152. semi-conducteur 
153. semiconducteur 
154. silicium 
155. silicium « électronique » 
156. silicium « métallurgique » 
157. silicium « solaire » 
158. silicium amorphe 
159. silicium cristallin 
160. silicium de pureté « semi-conductrice » 
161. silicium de pureté « solaire » 
162. silicium monocristallin 
163. silicium multicristallin 
164. silicium polycristallin 
165. silicium pur 
166. silicium ultra-pur 
167. simulateur solaire 
168. solaire 
169. solaire photovoltaïque 
170. système autonome 
171. système de production photovoltaïque 
172. système hybride 
173. système isolé 
174. système photovoltaïque 
175. système photovoltaïque autonome 
176. système photovoltaïque connecté au réseau 
177. système photovoltaïque couplé au réseau 
178. système photovoltaïque multisource 
179. système photovoltaïque raccordé au réseau 
180. système PV isolé 
181. système solaire 
182. technologie photovoltaïque 
183. tension 
184. tension de circuit ouvert 
185. tension électrique 
186. tension en circuit ouvert 
187. tension nominale 
188. tension Voc 
189. toit photovoltaïque 
190. toit solaire 
191. tuile solaire 
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