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23 • Mais água 
e menos erosão 
usando vetiver

Objectivo

O objectivo é o de melhorar as suas col-
heitas retendo mais água da chuva e mais 
nutrientes na terra em vez de a desperdiçar. 
Este objectivo é alcançado através da im-
plementação de cercas de vetiver que ao 
mesmo tempo irão reduzir a erosão da 
terra. 
A água cheia de nutrientes é retida à frente 
da cerca (A no desenho) e o material 
depositado (B). A água sem sedimentos 
corre depois através da cerca (C). As raízes 
profundas - 2-3 metros - seguram bem a 
planta (D). 

Introdução

Muitos agricultores no Terceiro Mundo 
estão totalmente dependentes da água da 
chuva. A maioria das zonas tem uma estação 
chuvosa onde é possível cultivar, e uma es-
tação seca onde só alguns agricultores com 
acesso à irrigação podem cultivar.
As cercas de vetiver são um modo de arma-
zenar água da chuva possibilitando o cultivo 
da sua horta por um período mais longo. 
Esta situação apresenta dois resultados:
•  A água da chuva que corre no solo fica 

retida ou a sua velocidade é reduzida
• O grande sistema radicular funciona 

como uma barreira subterrânea e retém 
a água no solo

A cerca de vetiver deve ser plantada em 
contorno (ao mesmo nível) com 10 metros 
entre as cercas. Elas irão parar eficazmente 
a erosão da terra. Num país como o Zim-

Capim 
vetiver. 
Descrição 
de A-D no 
texto

babué foi calculada a remoção de 50 tone-
ladas de terra por hectare anualmente. Esta 
situação não só cria problemas, como por 
exemplo, em Moçambique (inundações), 
mas também se perdem com a erosão mui-
tos nutrientes que poderiam ser utilizados 
nas colheitas.
A água a mais que fica na terra aumentará a 
estação produtiva ou tornará possível culti-
var plantas que precisam de mais água.
O sistema pode ser usado até mesmo em 
zonas muito secas plantando as mesmas 
cercas directamente no rio seco.
Depois do breve período de chuvas, quando 
água está a correr no rio, será possível 
cultivar colheitas atrás da cerca.
Comece a fazer o sistema numa área 
pequena, assim irá descobrir as melhores 
formas de cultivar vetiver na sua zona, e 
confirmar que funciona.

Instruções

Como fazer um viveiro de vetiver: 
O seu viveiro pode começar numa pequena 
escala cultivando ve-
tiver na água de esgo-
to da cozinha ou do 
banho (veja a secção 
40 sobre reutilização 
da água).
Se está numa área 
com pouca água, 
pode cultivar o ve-
tiver directamente 
num rio ou numa 
lagoa.
O vetiver é muito 
fácil de cultivar e 
pode crescer em quase todas condições.
Se tem pouca água para regar é melhor 
iniciar a plantação em sacos de plástico. Se 
há bastante água para regar não são precisos 
os sacos de plástico e o vetiver pode ser 
plantado directamente no solo.
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Se não con-
hece ninguém 
que tenha ve-
tiver procure 
no “Vet iver 
N e t w o r k ” 
www.vetiver.
org. Ou con-
tacte-nos.

Viveiro de vetiver

Comece por adquirir algumas plantas de 
vetiver. Se precisar de as transportar, 
mantenha-as fora do sol e com as raízes 
em água.
•  Corte as folhas aos 20 cm e as raízes 

aos 10 – 15 cm
•  Misture esterco de vaca (ou composto) 

num balde de água
•  Coloque o vetiver com as raízes no 

balde
• Depois de 4-
5 dias na som-
bra podem ser 
vistas novas 
raízes peque-
nas
• Plante num 
polibag (saco 
plástico com 
buracos peque-
nos usados nos 

viveiros)
•  Conseguirá um melhor resultado usan-

do terra de boa qualidade ou composto 
na sacola

•  Se disponível, junte um pouco de ferti-
lizante

•  Regue-as diariamente

Depois de aproximadamente um mês, a 
planta deve ter 2 rebentos novos e deve 
estar pronta para transplantação.
Antes de as transplantar devem ser endure-
cidas reduzindo a irrigação.

Quando plantar cercas em 
áreas secas

•  Plante no início da estação chuvosa
•  Prepare as linhas para a cerca - ao 

mesmo nível
•  Se possível não as plante à sombra
•  Abra uma pequena vala de 10-20 cm de 

fundo - irá proporcionar mais humidade 
às plantas

•  Se não usa sacos coloque as raízes em 
lama misturada com água, e assim elas 
não secam. Cubra com sacos molhados. 
Plante no mesmo dia

•  Distância de não mais do que 15 cm 
entre rebentos em áreas secas

•  Plante 3 rebentos em cada buraco
•  Plante assim que a área esverdeada e 

pálida no fundo da base da folha, ficar 
coberta

Se não chover regue com muita frequência 
durante o dia até que as plantas cresçam 
bem.
Regue pelo menos 2 vezes por mês durante 
a primeira estação seca ou se não chover.
Quando crescem bem deve cortar as 
plantas aos 50 cm de altura - resultando 
na produção de rebentos novos e se feche 
a cerca.
Desenhos e informação de Vetiver Grass 
Fact Sheet de “Natural Resources & Mines” 
Queensland, Austrália - http://www.nrm.qld.gov.
au/factsheets/pdf/land/l34.pdf 
- de DAPP em Zâmbia
- de CARE/WWF/Helvetas - Presentation on 
Conservation Agriculture

Vetiver 
pronta 

para 
plantar. 

Folhas cor-
tadas 20, 
raízes 10 

cm

Plante 
com 15 
-20 cm 

entre as 
plantas de 

vetiver
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Exemplo	de	Malawi	-	do	site	www.vetiver.org

Como	 contornos	 com	 capim	 vetiver	 de	 3	 anos	 possibilitaram	 colheitas	 de	
comida,	mesmo	num	ano	de	seca.

“Viajando na direcção oeste no Distrito de Kaluluma, nós chegamos 
à aldeia de Kachilakwanya, que no passado tinha sofrido de erosão 
de barrancas muito profunda. A razão é a força torrencial de água 
correndo das colinas vizinhas, e as terras vermelhas fundas que 
facilmente são erodidas uma vez que a vegetação na superfície das 
áreas íngremes foi removida. Cohen Sichinga veio aqui previamente, 
em 1999, e tinha visto o problema sério e crescente de erosão. Ele 
então assumiu a tarefa enorme de mensurar a área inteira junto com 
pessoas da aldeia, estacando um total de 11 contornos da cima da 
colina para baixo. Cada contorno foi então plantado com linhas de 
capim vetiver com pequenos espaçamentos e os resultados foram 
excelentes. No espaço de 3 anos, as cercas de capim vetiver estão agora compactas e contínuas. 
Cada cerca impressionante do contorno estende-se mais de um quilometro de comprimento e muitas 
das barrancas originais desapareceram completamente. Esta é uma história notável de sucesso que 
precisa de ser conhecido mais amplamente. Mesmo num ano de seca terrível, como este aqui, foi 
colhida a pouca água de chuva que caíu e a humidade tão preciosa penetrou abaixo na terra, devido 
a estes contornos e capim vetiver. Desta forma foi possível colher algumas colheitas de comida”.

Capim ve-
tiver plan-
tado para 
restaurar 
barrancas

Como 
funciona 
infiltração 
de água. 
Água e 
nutrientes 
entram 
no solo, 
alimentam 
as plan-
tas, e ... 
aumenta 
o nível dos 
aquíferos.
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Agricultura 
de trin-

cheira no 
Moçam-
bique do 

Norte
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24 • Vermi-
compostagem
Muitas pessoas sabem que as minhocas são 
amigas dos camponeses. Elas tem um papel 
importante na decomposição da matéria 
orgânica porque elas comem o solo. Dentro 
das minhocas existem condições ideais para 
microrganismos, e os nutrientes são então 
liberados muito eficientemente. Outro pro-
duto é o húmus, que consiste na matéria 
orgânica que não é facilmente decomposta. Ela 
melhora a estrutura do solo e permite que o 
solo armazene melhor a água e os nutrientes. 
Além disso, minhocas fazem canais no solo e 
melhoram a aeração. Solos com minhocas pre-
cisam, então, de menos fertilizantes químicos. 
Uma maneira de melhorar os solos consiste 
no fornecimento de vermicomposto – um 
composto de alta qualidade, produzido pela 
criação de minhocas no resíduo orgânico.

Produção de vermicomposto

As minhocas podem ser criadas em resí-
duos orgânicos tais como esterco bovino, 
resíduos de cozinha ou da horta, etc. Os 
resíduos não podem conter vidro, metal 
ou plástico.
•  Faça uma cama um metro de largura e 

no comprimento desejado.
•  Faça uma protecção de baixo custo com 

capim a uma altura de 2 metros para 
prover sombra. 

•  Misture bem o esterco e outro resíduo 
orgânico, e forme uma pilha em forma 
de domo. 

•  Regue a cada 5 ou 6 dias e revire o 
domo a cada dois dias. 

•  Verifique a temperatura da pilha a cada 
5 a 6 dias. Quando não sentir calor é 
o momento certo para adicionar as 
minhocas à pilha de composto. 

•  Adicione 3 kg de minhocas para uma 
cama de 3 x 1 x 0,5 m.

•  Cubra a cama com folhas de bananeira 
ou outro material para sombrear. 

•  Regue com um regador duas vezes por 
mês durante o período chuvoso e uma 
vez ao dia no período seco.

As minhocas podem converter toda a ma-
téria orgânica em vermicomposto dentro 
de 45-50 dias. 
As minhocas fazem vermicomposto des-
de o topo e 
gradualmente 
penetram nas 
camadas mais 
internas e se 
alimentam dos 
resíduos. 
V e r m i c o m -
p o s t o  e s t á 
pronto quando 
ficar negro e 
tiver uma textura semelhante a de folhas 
de chá.
No máximo 80% da matéria prima será 
transformado em vermicomposto.
 
Colhendo o vermicomposto

•  Pare de regar a cama quando o vermi-
composto estiver pronto. 

•  Remova as camadas mais superficiais do 
vermicomposto quando estiverem pron-
tas. No final, as minhocas são deixadas 
numa pequena quantidade de esterco. 

•  Prepare nesse meio tempo uma cama 
semelhante ao lado da cama original. 

•  Use a cultura da primeira cama para fazer 
vermicomposto na segunda cama.

O vermi-
composto 
é facil 
produzir 
através 
de esterco 
bovino e 
resíduos 
de coz-
inha
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Precauções

1.  Não compacte os resíduos pisando 
sobre as camas, ou antes de adicionar 
as minhocas.

2.  O vermicomposto deve ser colhido de 
tal maneira que os ovos e as minhocas 
não sejam removidos e possam migrar 
para as camadas inferiores. 

3.  Proteja as minhocas de animais silves-
tres e de pássaros. 

4.  Não use esterco animal fresco para 
preparar o vermicomposto, pois poderá 
matar as minhocas. 

5.  Mantenha as camas sempre húmidas. 
6. Evite a luz 
solar directa.
7. Colha o ver-
micomposto 
manualmente. 
Não use fer-
ramentas.

Vantagens do 
vermicomposto

1.  Quando comparado com esterco do 
pátio da fazenda, a quantidade de acti-
nomicetos (organismos biológicos) no 
vermicomposto é muitas vezes maior e 
isso aumenta a resistência das culturas 
agrícolas ao ataque de pragas. 

2.  Vermicomposto melhora a capacidade 
de retenção de humidade do solo e 
aumenta a disponibilidade de água para 
as lavouras. 

3.  A perda de água pela evaporação é 
minimizada quando o vermicomposto 
é aplicado. Isso resulta em redução da 
irrigação necessária para a lavoura. 

4.  O teor de húmus no solo é aumentado 
e as perdas por erosão ocasionadas 
por chuvas pesadas tem, então, menor 
impacto do que em solos comuns. 

5.  Há melhor distribuição e disponibilidade 
de nutrientes nas culturas agrícolas nos 
solos onde vermicomposto é usado.

Aplicação do vermicomposto

1000 kg de vermicomposto são suficientes 
para um hectare de terra.

Informações e fotos, Humana People to People 
India,
www.humana-india.org 

Mais e 
mais cam-

poneses 
Indianos 
vêem as 

vantagens 
de usar 

vermicom-
posto


