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o sistema de sulcos burrados é uma técnica de captação de ú~ua de chuva
"in si tu", isto é. no próprio loca I de pl an tio, podendo ser efetuada COIll eq u ipamentos
manuais (cnxuda) ou trucão animul (barrudor de sulcos), viabilizundo assim os
cultivos explorados em condições de scqueiro. O barrador de sulcos é um
equipamento simples e de híci I construção em oficinas e serralharias locais. É
utilizado em cultivos de sequeiro e consiste no burramente (pequenas barreiras
construídas dentro dos sulcos) COIll o objetivo de evitar o escoamento superficial
ela ú~ua de chuva. e promover maior infiltração desta no solo. A presença de tocos
e pedras e dccli vidadcx xuperiorcs a SI/L inviabilizum a irnpluntução do sistema de
sulcos barrados. Em .ircus com declividade superior a 5%, deve-se, antes, adotar
medidas de proteção do xolo, COIllO cordões em contornos e terraços. Inicialmente,
efetua-se ,.I arução da área. seguida de sulcamento no espuçamcnto exigido pela
cultu ra a ser instalada e. posteriormente, uti Iiza-se () implernento barrudor de sulcos,
puru fazer ,IS inierceptuçôes. que são pequenas barreiras consuuidas dentro dos
sulcos. As interccptaçõcs (pequenas burrcirusj que constituem a operação de
barrarncnto l'icam distanciadus entre si de 2 a 3 metros. sendo o controle feito pelo
operador. tendo-se o cuidado de deixá-Ias com uma altura inferior it dos cumalhões
destinados :IS linhas de cultivo. Os sulcos barrudos podem ser elctundos em pré-
plantio (antes da semeadura) ou em pós-plantio (na época das capinas). É um
equipamento que exige pouco esforço de tração, podendo ser trucionado por um Stí

animal, rnexnio de pequeno porte. como é o caso do jumento. Devido ao pouco
es torço de Iração que () cqu ipa rneruo ex igc. é poss ível des locar-se a uma velocidade
de O.X a 1,:2 m/seg (2, XX ,14.32 k m/h ) e obter Ulll rendimento de 1.200 a I.XO()
intercepuiçõcs (pequenas barreiras) dentro de sulcos, no período de uma hora de
traba lho.
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