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1. INTRODUÇÃO 
 

A erosão é a destruição do solo e seu transporte em geral feito pela 
água da chuva, pelo vento ou, ainda, pela ação do gelo, quando este atua 
expandindo o material no qual se infiltra a água congelada. A erosão destrói as 
estruturas (areias, argilas, óxidos e húmus) que compõem o solo. Estas são 
transportadas para as partes mais baixas dos relevos e em geral vão assorear 
cursos d'água. 

A erosão destrói os solos e contaminam as águas, é um problema 
muito sério em todo o mundo. Devem ser adaptadas práticas de conservação de 
solo para minimizar o problema. Muitas práticas são adotadas, mas sem 
resultados que atendam padrões essenciais para seu sucesso e difusão em todos 
os meios sociais, desde populações mais ricas até populações miseráveis. 

Entretanto, práticas muito simples e de baixo custo podem ser 
adotadas para solucionar tais problemas. 

 
2. OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: 
 

• Demonstrar o potencial do capim vetiver em plantios experimentais visando à 
contenção de encostas, minimizando os efeitos da erosão, contribuindo para a 
manutenção das nascentes.   

 
Objetivos Específicos: 
 

• Padronizar metodologias adequadas para diferentes condições de solos e 
terrenos no município de Inconfidentes e áreas adjacentes. 

• Capacitar produtores rurais, visando o controle de erosão a um custo mais 
baixo. 

• Produzir mudas para comercialização. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 

Tal projeto se justifica por se tratar de uma tecnologia barata e 
acessível aos produtores conforme será detalhado mais adiante. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO ONDE SERÁ CRIADO O NEG ÓCIO 
 

No Sul de Minas, o município de inconfidentes, situado a 441 km de 
Belo Horizonte, se assenta numa área de 149,8 quilômetros quadrados, possui 
uma população de 6.553 habitantes, altitude média de 919 m, temperatura média 
anual de 19,2o C. O índice de desenvolvimento humano é 0,70, o PIB é 18.867, e 
a renda per capta é de R$2.887,95. O Rio Mogi-Guaçu é o principal curso d'água, 
e o ambiente de Cerrado é composto de fragmentos de floresta estacional 
semidecidual e a vida econômica tem por base a agropecuária, destacando-se a 
produção de alho, leite, café e feijão, mas desenvolve também atividades 
industriais de extração de feldspato, quartzos, caulim e areia para vidros. 
(Extraído do Site: http://www.bussolanet.com.br/cidades/inicial.asp? id=100) 
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5. MISSÃO DO NEGÓCIO PROPOSTO 
 

Contribuir com informações técnico-científicas, possibilitando a 
proteção de encostas, minimizando assim os impactos ambientais causados pela 
erosão. 
 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
 

O presente projeto visa contribuir com informações técnico-científicas 
que auxiliem na tomada de decisão dentro do sistema de avaliação da influência 
da gramínea vetiver, na contenção de encostas, reduzindo a erosão e o 
assoreamento dos corpos d’água. 
 

5.2. COMPROMISSO QUE ASSUME PERANTE A SOCIEDADE 
 

No viveiro de mudas do projeto, teremos a participação de 
recuperandos do sistema penal, de adolescentes infratores e jovens adolescentes 
da Guarda Mirim (instituição constituída no município), proporcionando assim a 
qualificação profissional, geração de emprego e renda. Os agricultores familiares 
também serão contemplados no projeto. 

  

5.3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS 
 

• Produção de mudas de vetiver (Vetiveria zizanioides). 
• Elaboração de projetos técnicos para proteção de encostas. 
• Assistência técnica aos projetos elaborados. 
 

5.4. EXPECTATIVAS E NECESSIDADES DOS CLIENTES 
 

Com base em pesquisa realizada através da EMATER – MG junto aos 
produtores de 30 municípios do Sul de Minas, constatou-se a necessidade de 
buscar novas metodologias de pesquisa para contenção de encostas.   Dentre 
elas destaca-se o interesse dos produtores em utilizar o capim vetiver, devido a 
sua eficiência e menor custo.  
 

5.5. SÍNTESE DA MISSÃO 
 

Com o uso das cercas vivas de capim vetiver se obtém com eficácia o 
controle de erosão e deslizamento de encostas. Esta tecnologia atende a três 
requisitos básicos: facilidade na implantação, eficiência e baixo custo. 
 

6. INFORMAÇÃO QUANTO AO MERCADO 
 

6.1. PÚBLICO ALVO DO NEGÓCIO 
 

O público alvo são os produtores e moradores de cidades, que 
apresentem áreas inclinadas com problemas de erosão, bem como construtoras 
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que atuam abrindo estradas e necessitem de elaboração de projetos ambientais 
de contenção de encostas. 

 
6.2. CONCORRENTES DE NEGÓCIO 

 
Atualmente são utilizados os seguintes métodos de contenção de 

encostas principalmente em rodovias: a hidrossemeadura, cujo processo consiste 
no jateamento de uma mistura composta por sementes, água, fertilizantes, 
substância adesiva e hidratante. Outro método é o uso de telas naturais, 
constituídas por uma malha geossintética. (Neto et. al., 2004). 
 

6.3. MERCADO DE ATUAÇÃO 
 

Pretende-se com o projeto fornecer mudas de vetiver e elaborar 
projetos para prefeituras, construtores e outros órgãos que atuem na área 
ambiental.   

 
6.4. POSSÍVEIS RISCOS DE NEGÓCIO 
 

Como se espera uma demanda muito grande de mudas, é provável 
que a produção não atenda as necessidades a curto prazo. 

 
7. PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
7.1. ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

 
O vetiver é uma gramínea voltada para a inovação: o produto possui 

características inovadoras (boa adaptação a diferentes tipos de solos, pH e 
umidade) e baixo custo (as mudas podem ser obtidas por propagação vegetativa). 
O manejo da planta é bastante fácil, mas por se tratar de uma planta pioneira na 
região, deve haver capacitação do público alvo, para que seja garantida a 
execução adequada do manejo, mediante avaliação prévia da área de 
implementação. 
 

7.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E SERVIÇO 
7.2.1. PRODUTO  

 
Classificação Sistemática do Vetiver 

Reino:  Plantae 
Divisão:  Magnoliophyta 
Classe:  Liliopsida 
Ordem:  Poales 
Família:  Poaceae (ant. Gramineae) 
Subfamília: Panicoideae 
Tribo:  Andropogoneae 
Gênero:  Vetiveria 

Espécie:  Vetiveria zizanioides (L.) 
Nash. 

Sinonímia:  Chrysopogon zizanioides (L.) 
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Roberty 
 

Nas encostas, devem ser empregadas barreiras vegetais para deter 
deslizamentos de terra, ou perdas de solo pela erosão. Arbustos de raízes 
fibrosas e capins plantados como cercas vivas nessas situações topográficas 
reduzem o poder erosivo das chuvas e fazem com que seja depositado a sua 
valiosa carga de solo por detrás das fileiras de cercas vivas. Se elas forem 
plantadas nos intervalos verticais corretos, as perdas de solo serão mínimas. 

A gramínea vetiver é perene e originária da Ásia tropical (Índia, Ceilão 
e Malásia), ereta de 1,50m - 2,20m de altura, com sistema radicular numeroso, 
atingindo até 3m de profundidade, aromáticas, pardo-escuras e rijas. Os colmos 
são fortes, achatados, glabros, lisos, verde-claro, brilhantes, com perfilhação 
abundante. As folhas são estreitas e longas, fortes, eretas, rijas, mas com as 
extremidades dobradas, acaneladas, de margens ásperas e cortantes, não 
aromáticas, mais escuras que os colmos (Brilho & Santos, 1965). 

Possuí alta rusticidade podendo ser cultivada desde solos arenosos 
(franco-arenosos, areno-argilosos) até solos mais pesados (argilo-arenosos ou 
argilo-humosos), desenvolve-se em solos com pH baixo (solos ácidos) e solos 
alcalinos, o mesmo acontecendo com solos salinos, resiste desde a baixa 
pluviosidade (300 a 800 mm/ano) até as altas precipitações (3000 a 5000 
mm/ano), podendo ser plantado em solos inundados. Tolerante a temperaturas 
extremas entre -9 a 50°C, por ser propagada por mei os agâmicos (mudas) e não 
por sementes, a planta não corre o risco de tornar-se uma invasora indesejável. É 
usado para formar barreiras de contenção do solo em ladeiras e para revestir 
diques, tanques, margens de cursos de água (arroios e rios) ou nas paredes dos 
condutos de água. Não se trata de planta hospedeira ou intermediária de pragas 
ou doenças, ainda possui grande capacidade de seqüestro de carbono, cerca de 
5 kg/planta/ano incorporados ao solo. Apresenta-se resistente ao fogo e 
pastoreio, sendo bastante aceita pelo gado quando nova (Brilho & Santos, 1965). 
Quanto a sua longevidade, segundo Oliveira (2007) pode chegar até 50 anos. 

 
7.2.2 SERVIÇO 
 

Segue abaixo a figura de planta mostrando em corte transversal, em 
curva de nível. As folhas e talos do capim vetiver freiam o escoamento sedimentar 
em “A” e fazem com que o sedimento se deposite atrás da planta em “B”, ao 
passo que a água continua a escoar pela inclinação em “C” com velocidade muita 
menor. O sistema radicular da planta, viso em “D”, aglutina o solo sob a planta, 
até uma profundidade de 3 m. Formando uma densa cortina que acompanha o 
contorna do terreno, as raízes impedem a formação de ravinas.  
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• Proteção de encostas 

O capim vetiver também é usado para proteger cortes de estradas, tal 
como se pode ver na figura abaixo.  

 

 
• Proteção de pontes, canais e rios 

 
 A planta também é recomentada para estabilizar margens de rios e 

canais. Em experiências realizadas, um engenheiro usou o capim vetiver para 
proteger as margens num lado da ponte sobre o rio, e construiu as costumeiras 
margens de concreto no outro lado da ponte. Depois de 30 ou 40 anos, o concreto 
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ruiu sob a ação das águas, e a as margens antes protegidas foram erodidas. No 
outro lado, o capim vetiver ainda sustentava perfeitamente as margens. A figura 
abaixo mostra como pode se usado o vetiver para a proteção de margens fluviais 
e pontes. 

 
 

 
 

• Proteção de barragens e represas 
 

Método semelhante pode ser adotado para proteção de barragens. Em 
todo o mundo os pequenos açudes estão se sedimentando a um ritmo alarmante. 
Se for plantado capim vetiver em torno da barragem, tal como mastra a ilustração, 
o sedimento tranportado pelas águas que correm das plantações adjacentes será 
contido antes de chegar ao reservatório. Além disso as cercas de vetiver 
plantadas através das tomadas de água “A” de pequenos açudes em córregos 
intermitentes servirão para proteger da sedimentação, com o tempo as cercas 
formarão terraços estáveis. 
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Estima-se que um terço do volume da represa de furnas esteja 
ocupado por sedimentos transportados pela erosão. 
 

• Em outros casos 
 

A versatilidade da planta vetiver também possibilita numerosas outras 
aplicações. Ele  é útil nos estábulos, porque absorve a urina e permanece seco 
por mais tempo, quando utilizado como cama, além de agir  como fungicida. As 
cercas de vetiver servem muito bem como quebra-vento. O vetiver é usado na 
cobertura de casas, ranchos e abrigos, assim como o sapé. Suas folhas e raízes 
são usadas na confecção de artesanato. Seu chá combate a depressão, controla 
a diabete, com óleo extraído de suas raízes se faz uma perfume mundialmente 
famoso. 

 
Materiais utilizados 
 

A seleção das espécies baseou-se em critérios de adaptabilidade 
edafoclimática, rusticidade, capacidade de reprodução e perfilhamento, 
velocidade de crescimento.  

No item 7.6 é apresentado o custo de produção de mudas. 
 

7.3. IDENTIFICAÇÃO DA PRINCIPAL QUALIDADE E O QUE O  
DIFERENCIA DA CONCORRÊNCIA 

 
O capim-erva-cidreira é seu concorrente, porém não se compara ao 

capim vetiver dada as características já mencionadas. As malhas sintéticas 
apresentam custo alto e necessita de mão-de-obra qualificada.  
 

7.4. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE LANÇAMENTO 
 

• Propaganda  
 
A divulgação do projeto será através de Internet, feiras, visitas técnicas, 

jornais e órgão de assistência técnica, tais como EMATER, EPAMIG, etc.  
 
• Distribuição/ atendimento ao cliente 
 
 As mudas serão comercializadas no próprio viveiro de produção, 

entregues em agropecuárias, ou na própria propriedade.  
 

7.5. MATÉRIA PRIMA, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIO S E 
INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BEM E SERVIÇOS 

• Formação de viveiros 

As mudas podem ser plantadas em viveiros sombreados, em sacos 
plásticos, tubetes ou até mesmo no próprio solo, com espaçamento de 0,5m x 
0,5m, em substrato comum, como o utilizado para café (700 l de terra de 
barranco, 300 l de esterco de curral, 4 Kg de super fosfato simples). Entretanto, 
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por se tratar de planta rústica o que mais se utiliza é viveiro a céu aberto, cujo 
custo de produção é apresentado no item 7.6.   

Para um crescimento ótimo, os viveiros devem ser fertilizados e 
irrigados especialmente em áreas muito secas. 

O vetiver plantado densamente em grandes ravinas pode ser usado 
para replantio em outras áreas. As ravinas servem de bons viveiros informais 
porque, em muitos casos, retêm umidade permanente e oferecem boas condições 
de crescimento. 

 
7.6. TECNOLOGIAS BÁSICAS DE PRODUÇÃO – 1 HA. 

Obs. Estima-se que oito meses após o plantio cada muda transforma-
se numa touceira com cerca de 20 mudas.  

Segue abaixo a planilha de custo de produção a céu aberto (1 ha): 
  

Planilha - Custo de Produção - 1 ha a céu aberto 
Serviços unid. C. unitário C.total % 

Mão-de-obra 
Cerca 10D/H 

 R$             
30,00  

 R$     
300,00  3% 

Aração 5H/T 
 R$             
40,00  

 R$     
200,00  2% 

Gradagem 3H/T 
 R$             
40,00  

 R$     
120,00  1% 

Calagem  2H/T 
 R$             
40,00  

 R$       
80,00  1% 

Abertura de 
sulcos 2H/T 

 R$             
40,00  

 R$       
80,00  1% 

Plantio 15D/H 
 R$             
30,00  

 R$     
450,00  4% 

Capina 50D/H   
 R$             
30,00  

 R$  
1.500,00  13% 

Subtotal     
 R$  
2.430,00  21% 

Insumos unid. C. unitário C.total % 

Mourões 20 duz. 
 R$             
50,00  

 R$  
1.000,00  9% 

Grampos 5 Kg 
 R$               
9,00  

 R$       
45,00  0% 

Arame  5 Rolos 400m 
 R$           
200,00  

 R$  
1.000,00  9% 

Análise de Solo 1unid. 
 R$             
25,00  

 R$       
25,00  0% 

Calcário 2 t 
 R$           
120,00  

 R$     
240,00  2% 

Super Simples 1t 
 R$           
600,00  

 R$     
600,00  5% 

Mudas 40.000 
 R$               
0,15  

 R$  
6.000,00  52% 

S. Amônia 0,4t  
 R$           
700,00  

 R$     
280,00  2% 
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Subtotal     
 R$       
9.190,00  79% 

Investimento Total  
 R$     
11.620,00  100% 

Custo de Produção  Comercialização 

Quant.  C. unitário  
Preço de 
venda 

Renda 
bruta 

Renta 
líquida 

800000 
 R$                  
0,01  

 R$                   
0,10  

 R$     
80.000,00  

 R$      
68.380,00  

 
Para comercialização as touceiras são retiradas com enxadão ou 

sulcador de cana. 
Antes de transplantar as mudas do viveiro para o campo, aparar as 

folhas cerca de 15-20cm, e as raízes 10cm para diminuir a transpiração e 
melhorar o pegamento.  

As mudas podem ser comercializadas por unidade, quando produzidas 
em saquinhos ou em touceiras quando se trata de viveiro a céu aberto. 

 
Na tabela a seguir apresentamos o cronograma de execução do 

projeto: 
 
  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
2008 2009 

PRÁTICAS 
Ago.  Set. Out.  Nov.  Dez. Jan.  

 
Fev. 

 
Mar. Abr.  Mai. Jun.  Jul.  

Aração X                       
Gradagem X                       
Análise de Solo X                       
Calagem     X                      
Aquisição das Mudas     X                      
Abertura de Sulcos      X                    
Adubação de Plantio        X                 

Plantio       X                 
Capina         X X X X X X     
Adubação de Cobertura           X             
Fertilização (urina 10%)       X X X X X X X X X 
Venda das Mudas                 X X X X 

 
7.7. VIABILIDADE DO NEGÓCIO 
 

 Dadas as características peculiares da gramínea, tais como 
rusticidade, resistência a pragas e doenças, tolerância à seca, inundações e 
queimadas o negócio é técnica e economicamente viável.   

 
 
 



 

 12 

 
7.8. IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO 

   
Dentre os processos tecnológicos ou empreendimentos realizados pelo 

homem para a recuperação de áreas degradadas em escala pequena, média ou 
grande, o vetiver mostra-se como solução acessível, de baixo custo, de fácil 
implementação, com amplas vantagens agronômicas que superam outros 
processos similares. Observa-se que dentre os projetos desenvolvidos para a 
contenção de encostas e controle de processos erosivos, aqueles que utilizam 
espécies vegetais são as mais econômicas. 

Por esta razão e por envolver mão-de-obra familiar não especializada o 
projeto minimizará o êxodo rural, além de preservar o solo.  
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8. CONCLUSÃO 
 

Com base em estudos realizados sobre a gramínea vetiver e 
considerando o sucesso da mesma em países asiáticos, acredita-se que o projeto 
terá grandes possibilidades de sucesso, mesmo porque pesquisa realizada 
através da EMATER – MG, junto aos produtores do Sul de Minas chegou-se à 
conclusão que o projeto é inovador e tecnicamente viável.  
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