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R E S U M O

Nas regiões muito áridas, principalmente no Nordeste Brasi-
leiro, as precipitações nâo s~o suficientes para atender as _~ne
cessidades hídricas das culturas. Assim, para um melhor aprovei-
tamento destas precipitações, é necessário a utilizaçâo de tecni
cas de captaçâo de água de chuva "in situ", como também, de con-
dicionadores de solo que aumente. o armazenamento de água e propor
cione condições físicos-químicas favoráveis a um bom desenvolvi-
mento de raízes.

As técnicas de captaçâo de água de chuva "in situ" como Gui
marâes Duque Modificado, Guimarâes Duque, ICRISAT e plantio tra
dicional foram avaliadas sobre o desenvolvimento do sistema ra-
dicular do caupi(Vigna unguiculata,Walp)e os condicionadores de
solo vermiculita e esterco. Estas técnicas consistem em sulcosmo
dificados, contendo dois elementos básicos: área de capt.açâo (Ac)
e área de plantio (Ap).

Foram coletados os sistemas radicular de 4 plantas por trata
mento e determinado o peso de matéria seca.

Verificou-se que entre as técnicas testadas os aumentos nos
teores de matéria seca de raízes para Cui.maraes Duque Modificado,
Guimarâes Duque, e ICRISAT foram da ordem de 185, 146 e 56%-em re
laçâo a testemunha, respectivamente. Os condicionadores ~e ~_solo
proporcionaram aumento da ordem de 38 e 108% para o esterco e ver
miculita em relaçâo a testemunha, respectivamente.
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