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Average daily gain (ADG): Measurement of
daily body weight change in animal on a feed

test. Most bull tests are 140 or 160 days in
length.

Ganho médio diário (GMD): Medição da
variação diária do peso corporal em animais
em um teste de alimentação. A maioria dos

testes de touros tem 140 ou 160 dias de
duração.

 

Adjusted weaning weight (WW): An unshrunk,
off-the-cow weight adjusted to 205 days of age

and to a mature dam age equivalence.
Peso ajustado ao desmame (PAD): Um peso

vaca ajustado para 205 dias de idade e uma
equivalência de idade da mãe madura.

 

Birth weight (BW): The weight of a calf taken
within 24 hours after birth. Heavy birth weights

tend to be correlated with calving problems, but
the conformation of the calf and the cow are

contributing factors.
Peso ao nascer (PN): O peso de um bezerro

coletado dentro de 24 horas após o
nascimento. Pesos mensurados   ao nascer

tendem a estar correlacionados com problemas
de parto, mas a conformação do bezerro e da

vaca são fatores contribuintes.



Carcass evaluation: Techniques of measuring
components of quality and quantity in

carcasses.
Avaliação de carcaça: Técnicas de medição de

componentes de qualidade e quantidade em
carcaças.

 

Carcass quality grad: An estimate of
palatability based primarily on marbling and
maturity and generally to a lesser extent on
color, texture, and firmness of lean. Days on

feed and fat thickness (of 0.25 inches or more)
are comparable to quality grade in estimating

eating quality.
Grau de qualidade da carcaça: Estimativa da

palatabilidade baseada principalmente em
marmoreio e maturidade e geralmente em

menor grau na cor, textura e firmeza da massa
magra. Os dias de alimentação e a espessura
da gordura (de 0,25 polegadas ou mais) são

comparáveis   ao grau de qualidade na
estimativa da qualidade da alimentação.

 

Culling: The process of eliminating less
productive or less desirable cattle from a herd.

Abate: O processo de eliminar o gado menos
produtivo ou menos desejável de um rebanho.

 

Half-sibs: Individuals having the same sire or
dam. Half-brothers and/or half-sisters.

Meio-irmãos: Indivíduos com o mesmo pai ou
mãe. Meio-irmãos e / ou meias-irmãs.



Apiary: a collection of hives cared for by a
beekeeper. Also known as a bee yard.

Apiário: coleção de colmeias cuidadas por um
apicultor. Também conhecido como um pátio de

abelhas.
 

Apiculture: the science of the-beekeeper.
Apicultura: a ciência do apicultor.

 

Apitherapy: the medicinal use of honey, pollen,
propolis, royal jelly and bee venom.

Apiterapia: o uso medicinal de mel, pólen,
própolis, geleia real e veneno de abelha.

 

Bee dance: a series of movements made by
bees to let other bees know the direction and

distance of food or a new home.
Dança da abelha: uma série de movimentos

feitos pelas abelhas para que outras abelhas
saibam a direção e a distância dos alimentos

ou de um novo lar.
 

Bee space: a specific distance between parts
of a hive that allow bees to move naturally

within a hive.
Espaço das abelhas: uma distância específica
entre partes de uma colméia que permite que
as abelhas se movam naturalmente dentro de

uma colméia.
 

 



Bee veil: special netting worn by beekeepers to
protect their face from bee stings.

Véu de abelha: rede especial usada pelos
apicultores para proteger seu rosto de picadas

de abelha.
 

Beehive: a home for bees.
Colméia: um lar para abelhas.

 

Beekeeper: a person who takes care of bees.
Apicultor: uma pessoa que cuida de abelhas.

 

Beeswax: a thick substance produced by bees
to make their comb cells.

Cera de abelha: substância espessa produzida
pelas abelhas para formar suas células de

pente.
 

Brood: a group of immature bees before they
have emerged from their cells.

Ninhada: um grupo de abelhas imaturas antes
de emergirem de suas células.

 

Colony: a group of many bees who live and
work together in a hive.

Colônia: um grupo de muitas abelhas que vivem
e trabalham juntas em uma colméia.

 

 



Comb: a grouping of 6-sided cells built from
beeswax that is used to store food and baby

bees.
Pente: um agrupamento de células de 6 lados
construídas a partir de cera de abelha que é
usada para armazenar alimentos e abelhas.

 

Drone: a male bee. His only job is to mate with
the queen.

Drone: uma abelha macho. Seu único trabalho é
acasalar-se com a rainha.

 

Extractor: device used for removing honey from
hive frames.

Extrator: dispositivo usado para remover o mel
das molduras das colméias.

 

Honey: sweet food made by bees from nectar.
Mel: alimentos doces feitos por abelhas a

partir de néctar.
 

Honeybee: an insect who lives in a colony and
collects nectar and pollen to produce honey.

Abelha: inseto que vive em uma colônia e
coleta néctar e pólen para produzir mel.

 

Larva: the second stage in the growth of a new
bee.

Larva: a segunda etapa no crescimento de uma
nova abelha.

 

 



Queen: the only female in the colony who lays
eggs to make baby bees.

Rainha: a única fêmea da colônia que põe ovos
para fazer abelhas.

 

Royal jelly: a very nutritious substance
produced by the glands of worker bees and fed

to the brood and queen.
Geléia real: substância muito nutritiva

produzida pelas glândulas das abelhas
operárias e alimentada à ninhada e à rainha.

 

Smoker: a tool which produces smoke and
calms the bees to make it easier and safer for

the beekeeper to work with the colony.
Fumegador: uma ferramenta que produz

fumaça e acalma as abelhas para tornar mais
fácil e seguro o apicultor trabalhar com a

colônia.
 

Stinger: a part of the bee that is used to iinject
venom (poison) into its enemy. A worker bee can

only sting once and then she dies.
Ferrão: parte da abelha usada para injetar

veneno (veneno) em seu inimigo. Uma abelha
operária só pode picar uma vez e depois morre.

 

Swarm: a large group of bees and a queen that
escape their hive in search for a new home.
Enxame: um grande grupo de abelhas e uma

rainha que escapam da colméia em busca de
um novo lar.

 

 


