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UTILIZAÇÃO DO CULTIVADOR DE TRAÇÃO ANIMAL PARA LIMPEZA
EM CAPINEIRA E CULTURA DE SUBSISTENCIA

Um dos problemas mais s~rios com que se defronta o rrod~
tor rural da Região Amaz6nica na implantaç~o de capineirns e de cu!
turas de subsist~ncia ~ o aparecimento de plantas invasoras que se
desenvolvem nas entrelinhas do cultivo. Estas invasoras tcm grande /
capacidade de crescimento e alta concentração, concorrendo em igua,
luz, nutrientes e espaço, ocasionando significativos prejuízos na
produção, chegando, inclusive, a dominar por completo a esp6cie cul
tivada.

A canina manual com enxada, que podcria solucionar o pr~
blema, apresenta baixo rendimento e alto investimento em termos de
mão-de-obra. Por outro lado, o uso de equipamento motorizado não e
adequado para uso em pequenas áreas, bem como não se compatibiliza
com o nivel econ6mico e cultural do ruricola arnaz6nico.

A capina mecinica com uso de cultivador de tração ani
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o equipamento utilizado é um cultivador de enxadinhas,
composto hasicamente de uma roda giratória com regulador manual de
profundidade, dois pic6es na parte dianteira e tr~s enxadinhas na
traseira. Os picões têm a função de c5carificar o solo, facilitaIldo
o desempenho das enxadinhas, que executam a capina nronriamente di
ta. Além disso, o equipamento djsnõe de regulagem manual de larrura

~ mal, regulado de modo a executar a operaçao de maneira superficial,
a fim de não prejudicar o sistema radicular da planta, é um dos me
todos mais eficientes e econ6micos para o controle de invasoras. Es
te método consiste na eliminação das ervas daninhas, através do cor
te do sist'ema radicu]ar, fnzendo com que a planta interrompa a ab
sorção de igua e nutricnte~, ocasionando a morte. Além disso, as
propriedades ffsicas do solo sio melhoradas pela escarificacão e a
planta cultivada se beneficia com a ~montoa produzida pela operação.

Este estudo foi desenvolvido na sede do CPATU, em Belém-
Pari, utilizando cultivador manual, tendo corno fonte de tração um
bGfalo da raça Mediterrâneo com peso aproximado de 480 kg, manejado
por apenas um homem (Fig. 1), que executou o serviço de limpeza em
urna capineira plantada em linhas distanciadas de 0,80 metro.
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para adaptação do implernento ao espaçamento da cultura.
O manejo do cultivador ê el ement ar t requerendo apenas habl

lidade c cuidado por ~arte do o~erador, de modo a não danificar a
planta cultivada, tendo o bfifalo contribuído nessa atividade para
um excelente desempenho final, devido suas características de alta
docilidade e grande vigor físico.

O trabalho de capina teve início 3S dias ap6s o plantio,
período em que as ervas daninhas se encontravam bastante desenvolvi-
das.

A avaliação de rendimento mostrou ser a tração
mais eficiente e econ6mica do que a capina manual com enxada.
resultados comparativos são mostrados na tabela abaixo.

animal
05

Tipos de capina N9 de homens Horas trabalhadas/ha

Tração animal * I

15
16

Manual com enxada 120

* O bGfalo trabalha quatro horas, pela manhã, in~ciando is 6:00 h
com intervalo de IS minutos ap6s duas horas trabalhadas. Na part(
da tarde, depois de um descanso de ap roxí madamen t e quatro horas.
volta ~ trabalhar por mais quatro horas, tamhém com o mesmo intc
vaIo de 15 minutos.
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