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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal, a formação de um glossário bilíngue 

(português-espanhol) de termos técnicos usados em projetos de irrigação. Devido ao 

significativo aumento do volume de troca tecnológica no campo da irrigação entre o 

Brasil e países vizinhos falantes do espanhol, este trabalho visa auxiliar no processo 

comunicativo entre os técnicos envolvidos.  

 

Palavras-chave: Termonologia. Tradução. Glossário. Termos técnicos de irrigação. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo la formación de um glosario bilingüe 

(portugués-español) de términos técnicos utizados em proyectos de irrigación. Debido al 

significativo aumento del volumen de intercambio tecnológico en el campo de la 

irrigación entre Brasil y paises vecinos, hablantes del español, el presente trabajo tiene 

como meta ayudar en  el proceso de comunicación entre los técnicos implicados.   

 

Palabras-clave: Terminología. Traducción. Glosario. Términos técnicos de irrigación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A importância da tradução técnica em irrigação reside em possibilitar que 

profissionais envolvidos nos projetos alcancem uma comunicação precisa dos 

procedimentos e informações em geral, relacionados à apresentação, conhecimento e 

execução dos mesmos. Falhas nessa comunicação podem significar atrasos dos 

procedimentos, aquisições equivocadas de equipamentos, retardos na execução  dos 

projetos, o que se traduz em prejuízos. A cada ano, o Brasil vem participando de um 

maior número de projetos de irrigação em países vizinhos e comumente as empresas 

brasileiras envolvidas necessitam de traduções para seus trabalhos.   

A decisão pela criação de um glossário para ser usado em tradução de projetos 

de irrigação partiu do fato de a autora ter formação em agronomia e conhecimento dos 

equipamentos e terminologia adotada para esses projetos, além do conhecimento da 

língua espanhola. 

Pretende-se com esse trabalho, unir as duas formações, engenharia agronômica e 

tradução de espanhol, para dessa forma, aproximar com maior exatidão os termos 

utilizados na descrição dos projetos, tendo como respaldo o prévio conhecimento 

prático dos mesmos em português. Como corpus, foram selecionados dois projetos de 

irrigação, um em português e outro em espanhol. A análise destes projetos apontou para 

aqueles termos que imprescindivelmente constam em suas redações. Esta terminologia 

foi selecionada, dando início à pesquisa de equivalentes para cada termo, possibilitando 

a formação do glossário. 

Essa busca por equivalentes se deu através de pesquisas na rede, de instituições 

de ensino de agronomia do Brasil e de países falantes do espanhol, revistas eletrônicas e 

sites especializados governamentais ou não, além de literatura específica. 

A criação de um glossário situa-se na prática da disciplina Terminologia, onde 

foram baseados os fundamentos teóricos desse trabalho. Antes de tudo, foi necessário 

coompreender e situar essa prática dentro dessa teoria, mais precisamente  Teoria 

Comunicativa da Terminologia.  
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Por ser a proposta deste trabalho a formação de um glossário bilíngue 

(Português/Espanhol) de termos técnicos empregados em projetos de irrigação, sua base 

teórica é a Terminologia. 

 A Terminologia pode ser compreendida como “Disciplina linguística consagrada 

ao estudo científico dos conceitos e termos usados nas línguas de especialidade” (Pavel 

& Nolet, 2002, p13). 

 É definida pela ISO 1087 como estudo dos conceitos e dos termos em uso nas 

línguas de especialidades. Lídia Barros (2004,p.34) acrescenta que o termo terminologia 

é, ainda, empregado com o sentido de disciplina científica e de conjunto de termos de 

uma língua de especialidade. 

 A definição de terminologia afirmada pela criadora da Teoria Comunicativa da 

Terminologia, Cabré(1999,p.70) é que  

a terminologia é uma matéria, de caráter interdisciplinar, integrada por 

fundamentos procedentes das ciências da linguagem, das ciências da cognição e das 

ciências sociais. Estes três fundamentos inspiram por sua vez a poliedricidade da 

unidade terminológica, que, em consequência, é, ao mesmo tempo, uma unidade 

linguística, uma unidade cognitiva e uma unidade sociocultural. 

 

 O termo ou o conjunto de termos de um domínio e os conceitos ou noções por ele(s) 

designado(s) são o objeto de estudo da Terminologia. Assim, o termo é uma unidade lexical 

com conteúdo específico, contido em um domínio específico. 

 Pavel & Nolet (2002,p.131) referem-se ao termo como “palavra (termo simples), 

grupo de palavras (termo composto), sintagma, símbolo ou fórmula que designam um 

conceito de uma área específica”. 

A Teoria Comunicativa da Terminologia não diferencia termo e palavra, considerando 

que a unidade lexical em si não é palavra ou termo, mas estará relacionada à situação 

comunicacional, podendo ter ou não seu valor especializado ativado, ou seja, a palavra 

assume forma de termo de acordo com sua localização em um contexto específico. Não há, 

então, um léxico especializado totalmente independente do léxico geral. A percepção de um 

termo como especializado, vai depender do contexto. Além disso, um mesmo termo pode 

figurar em domínios diferentes e com diferentes significados. 

Baseado na disciplina Terminologia, esse trabalho consiste na pesquisa por termos 

relacionados à irrigação, considerando a complexidade de cada um destes como parte de uma 

realidade linguística maior, que possibilita diversas interpretações. Com essa orientação, 

visamos a melhor adequação de escolha dos termos, nosso objeto de trabalho, que será visto 

aqui, como uma unidade lexical especializada, que tem como função, a transferência de 
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conhecimento entre profissionais de mesma área, de línguas maternas diferentes; como na 

afirmação de que “O termo é, portanto, uma unidade lexical com um conteúdo específico 

dentro de um domínio específico” (FERNANDES, 2011, p.47). 

O uso de termos técnicos contribui para a precisão conceitual e para a diminuição dos 

ruídos comunicacionais através do uso comum de uma mesma terminologia; funciona como 

um fator de comunicacão unívoca, praticada entre profissionais de uma área comum, no 

auxílio ao intercâmbio de informações. “O termo caracteriza-se pelo fato de designar um 

conceito específico, de um domínio especializado” (BARROS, 2004, p.42) 

Beneviste considera a importância da imposição de conceitos e denominações, ou seja, 

a constituição de uma terminologia própria, para que uma ciência passe a existir como tal. 

Reforça essa idéia, afirmando que “Poder-se-ía mesmo dizer que a história particular de uma 

ciência se resume na de seus termos específicos” (BENEVISTE,1989 apud KRIEGER,2001). 

Ainda a respeito das Linguagens especializadas, Hoffmann (2004,p.81) as define 

como “o conjunto de todos os recursos linguísticos que são utilizados em um âmbito 

comunicativo, delimitado por uma especialidade, para garantir a compreensão entre as 

pessoas que nela trabalham”.  

 

2.1 A Teoria Geral da Terminologia e a Teoria Comunicativa da 

Terminologia 

 

A terminologia moderna surgiu a partir de 1931, quando Wüster públicou um livro 

baseado nos estudos desenvolvidos em sua tese de doutorado, Die internationale 

Sprachnormung in der Tecknik. O livro propunha a elaboração de princípios terminológicos 

(BARROS, 2004, p.53).  

Wüster fez uma análise detalhada da terminologia considerada com instrumento de 

comunicação, tratando da natureza do conceitos, da relação entre estes, sua descrição 

(definições), formação e da internacionalização dos conceitos e termos, constituindo-se a base 

da Teoria Geral da Terminologia FELBER,1984 apud Barros, 2004). 

 A Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), foi apresentada por Maria Teresa 

Cabré como uma nova proposta teórico-metodológica para a terminologia, alternativa à TGT.  

Apesar de reconhecer o valor e a contribuição para a terminologia, do modelo de Wüster, o 

considera reducionista e idealista por partir do pressuposto da uniformidade do conhecimento 

especializado e considerá-lo independente das línguas e culturas (Cabré, 1999, p.117). 

 Lídia Barros, ao confrontar a TGT e a TCT, comenta que esta última, contrariamente 

`a primeira, não faz uma distinção drástica entre a unidade terminológica e a unidade lexical 

da língua geral, termo e palavra, respectivamente. Considera os termos como signos de uma 

língua geral, além de serem unidades linguísticas que exprimem conceitos técnicos e 
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científicos. A TCT percebe que nos domínios das especialidades as denominações e conceitos 

podem ser variáveis e considera que o termo apresenta uma dimensão textual e discursiva, 

observando seus aspectos linguísticos, cognitivos e sociais, ou seja, de uma perspectiva 

poliédrica. 

Assim, a TCT considera o signo terminológico como unidade linguística composta de 

forma e conteúdo indissociáveis. Baseia-se numa visão comunicativa da linguagem, dos 

signos linguísticos utilizados em domínios de especialidade. Objetiva  descrever as unidades 

que podem adquirir valor terminológico formalmente, semanticamente e funcionalmente. Não 

vê o termo como pertencente a um dado domínio. Prevê e aceita a sinonímia, a homonímia, a 

polissemia e a variação léxica. 

 O significado especializado que concede a categoria de termo a uma dada palavra ou 

unidade lexical só é ressaltado quando observado em relação a outras unidades, especializadas 

ou não, em dada situação comunicacional (CABRÉ, 1999 apud FERNANDES 2011). 

 

2.2 Projetos de irrigação e sua necessidade de tradução para o espanhol 

 

Há aproximadamente 20 anos atrás, no Brasil já se praticava a irrigação em várias 

regiões. A cidade de Petrolina, em Pernambuco, estava iniciando seus investimentos nessa 

técnica. Naquela época, pouco dessa tecnologia era de domínio de profissionais brasileiros. 

As técnicas e  materiais, o conhecimento em si, era importado. De Israel, da Nicarágua, dos 

E.U.A., enfim, de diversos pólos internacionais que difundiam e também aplicavam aqui seus 

conhecimentos, através de investimentos nessa área. 

 A realidade atual dos profissionais brasileiros se transformou totalmente. É comum 

hoje a atuação de empresas brasileiras de irrigação em projetos de variados portes em países 

como o Peru, o Equador, o Panamá e outros. Nossos profissionais acompanham desde a 

elaboração à implantação e funcionamento desses projetos. Dessa maneira, a comunicação 

entre os engenheiros brasileiros e aqueles de língua espanhola, precisa ser exata, adequada e 

constante. 

 Em muitas dessas empresas brasileiras, os tradutores dos projetos se vêem diante de 

termos e denominações de materiais e métodos que são muito conhecidos no meio 

agronômico, mas que para um leigo, podem causar dúvidas e ambiguidades. Sendo a irrigação 

uma área da engenharia agrícola, é natural a necessidade de clareza dos dados, pois quaisquer 

mínimos erros de interpretação, podem vir a representar prejuízos vultosos, além de retardo 

nas obras. 

 Visando colaborar com um aumento na eficiência comunicacional, nosso projeto será 

um glossário bilíngue (Português/Espanhol) de termos usados nesses projetos. 
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2.3 O Glossário 

 

Com base nesse pressuposto, para formação do glossário, partimos de um 

projeto de irrigação autêntico, desenvolvido para uma disciplina de mestrado. A partir 

deste, extraímos os termos e os comparamos com os praticados em projetos do mesmo 

tipo, em espanhol. 

Elegemos um projeto de irrigação por gotejamento e microaspersão, onde figuram as 

expressões básicas deste tipo de trabalho, que em geral, estarão presentes na maioria dos 

projetos, por se tartar de estudos de dados necessários à tomada de decisão por parte dos 

envolvidos na obra, por qual método de irrigação adotar, a nessecidade total de água 

envovida entre outros fatores determinantes. 

A rota de exposição e tradução dos termos, obedeceu a organização do projeto em itens 

que respeitam uma ordem de ação para elaboração e execução da obra. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

3.1 A aplicação do Glossário bilíngue de termos técnicos de irrigação 

 

O fator motivador desse trabalho vem a ser o crescente intercâmbio entre 

profissionais dessa área específica da agronomia aqui do Brasil e de países vizinhos, 

falantes do espanhol. Até aproximadamente vinte anos atrás, o Brasil importava 

tecnologia de irrigação de países com maior experiência neste setor. Contudo, hoje 

nosso país conta com profissionais e empresas com alto gabarito em desenvolvimento 

de projetos de irrigação, tornando-se um provedor de tecnologia e mão-de-obra 

especializada, contribuindo com a execução de projetos de variados portes em países 

latino americanos. 

Durante a execução e mesmo na fase de planejamento de projetos de irrigação, 

diversos documentos, plantas e estudos circulam, contendo especificações pertinentes, 

nas mãos de todos os profissionais envolvidos, tornando a exatidão na comunicação 

imprescindível. A linguagem usada nesses projetos, sendo uma linguagem de 

especialidade, necessita parâmetros que permitam sua interpretação precisa, evitando 

erros que, no campo, podem representar enormes prejuízos. 

Da intenção de contribuir com este intercâmbio, veio a decisão de estudar alguns 

projetos redigidos em português e espanhol, para uma busca de termos e de seus 

equivalentes. Assim, pretende-se contribuir de alguma maneira com todos os envolvidos 

na execução desses projetos. 
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4. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS DE IRRIGAÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL FONTE 

Área Área  

Área Área Diccionario de uso del español María Molliner edición edición electrónica version 2.0 [11/12/2011] 

Hectare (ha) Hectárea (Ha) Diccionario de uso del español María Molliner edición edición electrónica version 2.0[11/12/2011] 

Solo Suelo http://edafologia.ugr.es/introeda/tema01/introd.htm  

Condutividade elétrica do extrato saturado (CE) ou 

(FC) 
Conductividad eléctrica (CE) o (FC) http://www.unalmed.edu.co/~esgeocien/documentos/laboratorio/tablas%20de%20conversion.pd 

Água disponível El agua file:///C:/Users/c%C3%A1ssia/Documents/TCC%20ESPANHOL/Gloss%C3%A1rio%20-%20Netafim.htm 

Capacidade de infiltração Capacidad de infiltración http://ing.unne.edu.ar/pub/infi.pdf 

Textura do solo Textura del suelo http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/text.htm#anchor618597 

   

Dados topográficos Datos topográficos  

Planta planialtimétrica Levantamiento planialtimétrico http://www.institutoivia.com/cisev-ponencias/diseno_seguridad_dg/Anibal_Altamira.pdf 

Declividade Declive, desnivel REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [18/12/2011] 

Fonte hídrica Fuente hídrica http://www.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR26920.pdf 

Açude Represa; embalse http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=vertiente; http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=embalse 

   

Dados climáticos Datos climatológicos Proyecto de irrigación de la margen derecha del río Tumbes - [Projetec - Projetos Técnicos Ltda http://www.projetecnet.com.br/index.php] 

Precipitação pluvial média Precipitación media http://www.marm.es/es/agua/temas/observatorio-del-regadio-espanol/sistema-de-informacion-agroclimatica-para-el-regadio/ 

Temperatura média anual Temperatura media anual http://www.marm.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cclimatico/informe_ipcc_2007.aspx 

Direção predominante dos ventos Dirección predominante de los vientos http://www.osso.org.co/docu/publicac/1996/planii/cap04/text08.htm 

Evapotranspiração potencial ou de referência Eto 
Evapotranspiración potencial o de referencia 

ETo 
http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-medioambiente/contenidos/tema-8/EVAPOTRANSPIRACION.pdf 

   

Dados culturais Datos de los cultivos Proyecto de irrigación de la margen derecha del río Tumbes - [Projetec - Projetos Técnicos Ltda http://www.projetecnet.com.br/index.php] 

Coeficiente de cultivo Kc Coeficiente de cultivo Kc Proyecto de irrigación de la margen derecha del río Tumbes - [Projetec - Projetos Técnicos Ltda http://www.projetecnet.com.br/index.php] 

Profundidade efetiva do sistema radicular (Z) Profundidad efectiva de las raíces http://www.monografias.com/trabajos65/propiedades-suelo/propiedades-suelo2.shtml 

Espaçamento Espaciamiento http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180317974010 

Índice de cobertura do solo/planta adulta Cs Grado de cobertura del suelo http://www.ujaen.es/huesped/pidoceps/telav/fundespec/grado_cobertura.htm 

http://edafologia.ugr.es/introeda/tema01/introd.htm
http://www.unalmed.edu.co/~esgeocien/documentos/laboratorio/tablas%20de%20conversion.pd
../../Meus%20documentos/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/c%25C3%25A1ssia/Documents/TCC%20ESPANHOL/Gloss%25C3%25A1rio%20-%20Netafim.htm
http://ing.unne.edu.ar/pub/infi.pdf
http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/text.htm#anchor618597
http://www.institutoivia.com/cisev-ponencias/diseno_seguridad_dg/Anibal_Altamira.pdf
http://www.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR26920.pdf
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=vertiente
http://www.marm.es/es/agua/temas/observatorio-del-regadio-espanol/sistema-de-informacion-agroclimatica-para-el-regadio/
http://www.marm.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cclimatico/informe_ipcc_2007.aspx
http://www.osso.org.co/docu/publicac/1996/planii/cap04/text08.htm
http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-medioambiente/contenidos/tema-8/EVAPOTRANSPIRACION.pdf
http://www.monografias.com/trabajos65/propiedades-suelo/propiedades-suelo2.shtml
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180317974010
http://www.ujaen.es/huesped/pidoceps/telav/fundespec/grado_cobertura.htm
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Sistema de irrigação Sistema de riego <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30238501> ISSN 1405-3195 

Microaspersão Micro-aspersión  

Eficiência prevista de aplicação de água no 

substrato( Ea) 
Eficiencia de aplicación http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/fundamentos_riego/eficiencia_uniformidad.htm 

Emissores Emisores http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/principios_tipos/tipos_sistemas.htm 

Diâmetro de solo molhado Diámetro mojado /diámetro de mojado http://ocwus.us.es/ingenieria-agroforestal/hidraulica-y-riegos/temario/Tema%2010.Riego%20goteo/tutorial_14.htm 

Projeto de irrigação Proyecto de irrigación/ Diseño agronómico http://es.h2olmos.com/proyecto-integral-olmos.html 

Demanda de água Demanda de agua 
http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=156474&indexSearch=ID 

Demanda crítica Demanda crítica http://www.encolombia.com/medioambiente/Estudiocolombianodelagua/Estudiocolombianoaguas11.htm 

Coeficiente de redução para irrigação localizada Coeficiente de reducción (Kr) http://www.uclm.es/area/ing_rural/Proyectos/AlvaroMora/7P-AnejoIV-Riego.pdf 

Necessidade de lixiviação Necesidad de lixiviación http://buscon.rae.es/draeI/ 

Jornada de irrigação Jornada de riego http://www.rregar.com/index.php?/201006171559/riego-por-aspersion/riego-presurizado-hidraulica-de-los-sistemas-de-riego-presurizados.html 

conformação do sistema Conformación del sistema http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf 

unidade operacional Unidad operacional http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf 

Conjunto motobomba Conjunto motobomba http://www.tecnicana.org/htm/eventos/2008/gira_brasil/pdf/visita-ingenios-caete-coruripe.pdf 

Vazão Caudal http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf 

Volume de irrigação necessário Volumen necesário de irrigación  

Comprimento de linha de emissores Longitud de la línea de emisores http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf 

Pressão de serviço (mca) Presión de servicio (mca) http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Emissores Emissores <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30238501> ISSN 1405-3195 

Microaspersor Microaspersor http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Faixa de regulagem de vazão (mca) Rango de regulación de flujo (mca) http://dspace.utalca.cl/retrieve/2957/SCastroV.pdf 

Diâmetro do bocal (mm) Diámetro de la boquilla (mm) http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf 

Intensidade de precipitação Intensidad de precipitación http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60811120009 

Linhas de emissores Líneas de emisores http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60811120009 

Comprimento máximo Longitud máxima http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf 

Espaçamento entre emissores Espaciamiento entre emisores http://pt.scribd.com/doc/32673659/RIEGO-POR-ASPERSION-trabajo-final-teoria 

Número máximo de emissores por linha Máximo numero de emisores por linea http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf 

Vazão máxima da linha Caudal maximo de la linea http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf 

Pressão de trabalho Presión de trabajo http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30238501
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/fundamentos_riego/eficiencia_uniformidad.htm
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/principios_tipos/tipos_sistemas.htm
http://ocwus.us.es/ingenieria-agroforestal/hidraulica-y-riegos/temario/Tema%2010.Riego%20goteo/tutorial_14.htm
http://es.h2olmos.com/proyecto-integral-olmos.html
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=156474&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=156474&indexSearch=ID
http://www.encolombia.com/medioambiente/Estudiocolombianodelagua/Estudiocolombianoaguas11.htm
http://www.uclm.es/area/ing_rural/Proyectos/AlvaroMora/7P-AnejoIV-Riego.pdf
http://buscon.rae.es/draeI/
http://www.rregar.com/index.php?/201006171559/riego-por-aspersion/riego-presurizado-hidraulica-de-los-sistemas-de-riego-presurizados.html
http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf
http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf
http://www.tecnicana.org/htm/eventos/2008/gira_brasil/pdf/visita-ingenios-caete-coruripe.pdf
http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf
http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30238501
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://dspace.utalca.cl/retrieve/2957/SCastroV.pdf
http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60811120009
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60811120009
http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf
http://pt.scribd.com/doc/32673659/RIEGO-POR-ASPERSION-trabajo-final-teoria
http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf
http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf
http://www.siar.cl/docs/elementos_riego_tecnificado.pdf
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Diâmetro nominal/interno Diámetro nominal/interno http://evaluacion.elregante.com/ 

Pressão no final da linha (mca) Presión en el extremo de la linea http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf 

Velocidade da água no início da linha (m/s) 
Velocidad del agua em el princípio de la linea 
(m/s) 

http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf 

Vazão dos emissores (l/h) Caudal de los emisores http://evaluacion.elregante.com/ 

Taxa de variação dos emissores (%) Taja de variación de los emisores (%) http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf 

Linhas de derivação (m) lineas de derivación (m) http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Vazão na entrada das linhas de derivação (m³/h) 
Caudal de entrada de las lineas de derivación 

(m³/h) 
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Pressão necessária no final das linhas de derivação 

(mca) 

Presión necesaria al fin de las  lineas de 

derivación (mca) 
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Linha em aclive (m) Linea em aclive (m) http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Perda de carga (mca) Pérdida de carga (mca) http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/RIEGO%20LOCALIZADO.pdf 

Linha em declive (m) Línea em declive (m) http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Pressão disponível (mca) Presión disponible (mca) http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Perda de carga admissível (mca) Pérdida de carga admisible (mca) http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Pressão necessária da linha de derivação (mca) Presión necesaria a la línea de derivación http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ENTRE_RIOS/26/sisriego/rieloc.htm 

Válvula de controle Valvula de control http://valvulas.elregante.com/ 

Autocompensadores de pressão Autocompensantes de presión http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

Válvula hidráulica de controle Valvula hidraulica de control http://www.risiberia.es/Productos/ver/valvulas_fulcon_200_dn32__dn600 

Vazão na válvula (m³/h) Caudal em la valvula (m³/h) http://www.traxco.es/blog/tecnologia-del-riego/valvulas-automaticas-de-control 

Perda de carga (mca) Pérdida de carga (mca) http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo 

 

http://evaluacion.elregante.com/
http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf
http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf
http://evaluacion.elregante.com/
http://ing.unne.edu.ar/pub/hidro12.pdf
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/RIEGO%20LOCALIZADO.pdf
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ENTRE_RIOS/26/sisriego/rieloc.htm
http://valvulas.elregante.com/
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
http://www.risiberia.es/Productos/ver/valvulas_fulcon_200_dn32__dn600
http://www.traxco.es/blog/tecnologia-del-riego/valvulas-automaticas-de-control
http://pt.scribd.com/doc/61841141/31/Sistemas-de-riego-localizado-riego-por-goteo
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