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RESUMO: A determinação da uniformidade de distribuição de água é fundamental para 
uma adequada irrigação. Deve ser realizada freqüentemente como forma de garantir a 
qualidade da irrigação e da fertirrigação. Nos trabalhos de campo existe consenso de me-
didas em quatro linhas laterais, mas também existem dúvidas relacionadas ao número de 
medidas necessárias dentro de uma mesma linha lateral, sendo recomendadas quatro me-
didas (método de Keller) e de oito (Método de Denículli). Este trabalho teve como obje-
tivo fazer um estudo comparativo da avaliação de sistemas de irrigação com a medição 
de 16 (Método Keller) e 32 (Método Denículli) gotejadores por setor. Foram realizadas 
114 avaliações em um sistema de irrigação por gotejamento, sendo avaliados 32 goteja-
dores por setor. Com esses valores foram calculados os valores de CUD e CUC para os 
32 gotejadores avaliados e também para 16, extraídos dos valores originais. Os valores 
foram ordenados em ordem crescente e um gráfico foi gerado, para melhor visualização 
dos resultados. Os resultados permitiram analisar a variabilidade da dispersão dos valores 
de CUD e CUC entre os 16 e 32 gotejadores avaliados, para as várias situações de unifor-
midade. Os resultados obtidos permitem recomendar a utilização de 32 pontos (Método 
de Denículli) com forma de assegurar resultados mais representativos da uniformidade de 
distribuição de água, principalmente quando se utiliza o CUD. 
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