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RES UMO: O trabalho teve por objetivo d esenvolver o implemento barrador de sulcos a
tração animal, sua construção e uso. Trata-se de uma tecnologia cap az de reduzir o
escoamento superficial da água d e chuv a ou de irrigação, p romovendo, assim, u ma maior
infiltração e favorecendo um melhor ap roveitamento do sistema solo-águ a-p lanta.
PALAVRAS -CHAVE: Su lco barrado, infiltração de água, tração animal
ABS TRACT: The work had the objective of d evelopin g the imp lement for making short
dams inside the furrows, with animal draw, regarding their building and use. It is one
technology able to reduce rain and irrigation water runoff, p romoting a greater
infiltration, favorin g the soil, water and p lant system.
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INTRODUÇÃO: O tróp ico semi-arido brasileiro, co m uma área de 1.150.000 k m2 ,
corresp ondente a 70% da área da região Nordeste e 13% do p aís, ap resenta uma grande
diversidade d e quadros naturais, comp reendidos em 120 unidades geo ambientais, com
grand es diferenciações d e ordens física, b iológica e socio econômica ( Silv a et al., 1993 ).
A escassez e a má distribuição das chuv as, as limitaçõ es de solos, as p ráticas agrícolas
adotadas, entre outros fatores, constituem asp ectos limitantes p ara o desenvolvimento
agrícola da região. O barrador de sulcos a tração animal, surge como uma alternativa de
mecan izar a intercep tação de sulcos (p equenas barreiras), a fim de reduzir as p erdas de
águ a p or escoamento sup erficial (runoff) em sistemas de cultivos exp lorados em sequ eiro
(Duret et al., 1986) ou p ara melhorar a eficiência de ap licação da águ a de irrigação,
técnica utilizada no cultivo de tomate irrigado p or p ivô central na fazenda Catalunha,
município de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambu co, que utiliza a tecnolo gia
efetuando o barramento dos sulcos com o au xílio da en xada manual.
MAT ERIAL E MÉTODOS : O barrador de sulcos é um equip amento simp les e de fácil
construção em oficin as e serralherias locais ( Figuras 1 e 2 ). O sistema de cap tação de
águ a de chuv a “in situ” utilizado em cu ltivo de sequeiro consiste de aração e sulcamento
do solo no espaçamento exigido p ela cultura. A seguir, efetua-se o barramento dos
sulcos, que tem
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por finalidade imp edir o escoamento sup erficial da água de chuva, prop iciando assim sua
infiltração no próp rio local de p lantio. As interceptações (p equenas barreiras) ficam
distanciadas entre si de 2 a 3 metros, sendo o controle feito p elo op erador, tendo-se o
cuidado de deixá-las com u ma altura inferior à dos camalhões destinados às linhas de
cultivo.
RES ULT ADOS E DIS CUSS ÃO: As Figuras 1 e 2 mostram as plantas p ara a
construção do equip amento tracionado p or um só animal. A velocidad e de deslocamento
do imp lemento d ep ende do animal utilizado na tração. Um ensaio comparativo com a
tração de u m mu ar à velo cidad e média de 0,94 m/s fo i capaz de efetuar 1.800
barreiras/hora dentro dos sulcos, enquanto que na op eração com en xada manual, um
homem efetuou 240 barreiras/hora, ou seja, o barrador teve u m rendimento 7,5 vezes
sup erior à op eração manu al. Su lcos parcialmente fechados são utilizados p ara reduzir a
perda de águ a p or escoamento em áreas irrigadas (Soares, 1986; C arvallo Guerra e
Soares, 1988). A tecnolo gia do barrador de sulcos p ode solucionar p roblemas dessa
natureza nas áreas irrigad as, e em condições de sequeiro surge como um sistema de
prep aro do solo e cultivo, que visa um melhor aproveitamento da água de chuva,
conforme citado p or Faria(1992). O trabalho foi efetuado em um solo Podzólico
Planossolo Amarelo, textura arenosa, com teor de umidade de 5,5%, que exigiu um
esforço de tração da ordem de 55 k gf.
CONCLUS ÕES : A tecnologia mostra-se viável à redução do escoamento sup erficial da
águ a de chuv a, menor erosão hídrica e maior disp onibilid ade d e águ a no sistema soloágu a-p lanta.
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FIGURA 1 - Vista lateral do barrador de sulcos

FIGURA 2 - Vista sup erior do barrador de sulcos

