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A captação de água de chuva "in xitu' consiste em armazenar água no próprio
local de plantio. A primeira técnica de captação de água de chuva "in situ", isto é,
no próprio local de plantio, adaptada ils condições do sem i-árido do Nordeste
brasileiro, foi desenvolvida pelo lnstituro Nordestino para o Fomento do Algodão
e Oleugi nos as-I FAOL. denorni nado método Gui marães Duque de Lavoura Seca.
Este método foi adaptado pela Embrapa Semi-Árido, para exploração de culturas
anuais de milho e feijão. nos sistemas de cultivos em sequeiro, utilizando a aração
em fa ixas para capt ação de .iguu de chu va ai n situ", com o objeti vo de eu Iti var III i Iho
e feijão. Recomenda-se retirar o disco que fica mais próximo dos pneus traseiros

. do trator, sendo o trabalho efetuado com os outros dois discos que ficam no arado.
Cada faixa é preparada com uma passagem do implernento (arado), que é composta
de um sulco larg() e profundo, seguido de Ulll cumulhão elevado (parte arada). que
constitui a Lona de plantio da cultura. A seguir, repele-se a aração da tuixa
su bscquente e, ass irn. xuccss ivumcnte. até preparar todu a <Í rea dcst inada ao plant io.
Depois cio primeiro sulco aberto no início da araçâo, para efetuar o segundo sulco,
deve-se ter () cuidado ao manobrar o trator. de forma que ox pneus traseiros e
dianteiros deste passem sobre () solo que ainda não foi arado, istn é. margeando o
sulco anterior e, assim. sucessivamente. Este procedimento permite a formação da
área de captação da .igua de chuva na parte do solo que não foi mobil izada pelo arado.
O cspaçumcnto entre os cumalhões. ou linhas de plantio é de I,:i()m. O sistema é
semi-permanente, manejado a cadu cultivo (anual), uti+izundo-se arados de aivcca

a tração animal, ou refeito anualmente com a vantagem de se fazer uma rotucão
gradual da zona de plantio a cada "no. além da incorporucâo de restos de culturas
e ervas dun in hus, promovendo a rcc iclagcrn da m.uéri a orgân ica. conseq uentemcnte
mantendo o 11 ível de ferti Iidade do solo para ex p loração de cui ti vos em seque iro. A
xcmcadura é elctuuda 11<1 borda do cumulhão. em covas. Normalmente. utiliza-se
mutrucas (xerneudorus munuai x) pura os culti vos- de III i lho e/ou feijão.
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