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Resumo: A presença de matéria orgânica no solo aumenta a infiltração, reduzindo a ocorrência de 
escoamento superficial e erosão, e as gramíneas cumprem bem este papel. 
O projeto tem como objetivo a análise do comportamento fisiológico das espécies Vetiveria 
zizanioides (Vetiver) e Brachiaria brizantha (Xaraés) à fatores adversos, como escassez de água e 
falta de nutrientes; bem como a análise de forma quantitativa de massa radicular e massa foliar das 
duas espécies em estudo. Estas duas espécies foram escolhidas por serem plantas utilizadas na 
contenção da erosão de solos. 
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INTRODUÇÃO 
 
Por conta da extração exagerada de recursos 
naturais e grandes áreas usadas para 
plantações e pastagens, várias regiões foram 
altamente degradadas, e com isso, houve um 
empobrecimento e conseqüentemente, uma 
desestabilização destes solos. Como resultado 
desta degradação, estes solos se tornam 
instáveis e impróprios para uso, 
proporcionando e acelerando processos 
erosivos em encostas e cursos d`água e 
conseqüentemente perda de solo e 
assoreamento de rios, lagos e reservatórios. 
Outro fator importante que a degradação 
acarreta é a diminuição da capacidade de 
infiltração de água no solo, que tem como 
função primordial a recarga de aqüíferos. 
A busca por soluções de menor custo e com 
uma maior integração com o meio ambiente 
levou ao desenvolvimento da bioengenharia 
(Gray e Leiser, 1982; Binder et al, 1983; Durlo 
e Sutili, 2005), que consiste na utilização 
consorciada de materiais biologicamente 
ativos (vegetação) e materiais inertes 
(madeira, pedras, metais), visando a 
estabilização de solos e cursos d`água. Desta 
forma, a bioengenharia apresenta 
características estáticas e biológicas que 
devem funcionar em conjunto, de maneira 
integrada e complementar. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O crescimento das plantas ocorreu durante os 
meses de maio à junho de 2009. No primeiro 
tubo, tanto da variedade Vetiver quanto da 
variedade Xaraés simulou-se a condição de 

aridez, colocando um substrato pobre em 
nutrientes e disponibilizando pouca água 
(apenas uma vez na semana) para ambas 
(condição 1). No segundo recipiente as duas 
variedades de plantas estão dispostas em 
substrato pobre em nutrientes, mas com rega 
em dias alternados (condição 2). No terceiro 
recipiente as condições oferecidas para as 
duas espécies são de substrato fértil (terra 
preta) com baixa quantidade de água, regadas 
somente uma vez na semana (condição 3). 
Finalmente, no quarto recipiente, ambas 
espécies estão submetidas apenas ao 
substrato fértil (terra preta) e maior quantidade 
de água,regas em dias alternados (condição 
4). 
A planta Vetiver com rega constante e solo 
fértil foi a que obteve um maior crescimento 
foliar. A planta que obteve menos 
desenvolvimento foliar foi a Brachiaria com 
pouca rega e solo fértil. Em relação às raízes, 
a planta que obteve um maior 
desenvolvimento foi o Vetiver colocado em 
solo pobre e pouca rega e a planta que houve 
menor desenvolvimento radicular foi o Vetiver 
com pouca rega e solo fértil. 

Medição foliar e radicular de Vetiver

0
0,5

1
1,5

2

V
et

iv
e

r

(c
o

nd
iç

ã
o

1
)

V
et

iv
e

r

(c
o

nd
iç

ã
o

3
)

Medição foliar

Medição radicular

 
Gráfico 1: Medição foliar e radicular da espécie Vetiver. 
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Gráfico 2: Pesagem foliar e radicular da espécie Vetiver. 

 
O maior número de propágulos 

encontrados foram 8 no Vetiver que foi 
submetido à rega constante e solo fértil. 

A planta que obteve o maior peso 
radicular e foliar foi a Brachiaria com rega 
constante e solo fértil. 
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Gráfico 3: Medição foliar e radicular da espécie Brachiaria. 
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Gráfico 4: Pesagem foliar e radicular da espécie Brachiária. 

Durante os meses de observação das plantas 
(março, abril, maio e junho), houve um maior 
crescimento das plantas de março para abril. 
Isto pode ter ocorrido porque neste mês houve 
um período atípico de chuva, e como as 
plantas estavam em local aberto, todas 
receberam a mesma quantidade de água. Nos 
outros meses a diferença que se nota é mais 
em relação à Brachiaria, pois notou-se sua 
produção de massa foliar seca, o que é 
comum de se observar nesta espécie. Para o 
Vetiver o aumento de folhas está mais 
relacionado à sua produção de propágulos. 

 

CONCLUSÃO 
 
As plantas que obtiveram rega constante teve 
uma produção maior de folhas na espécie 
Vetiver, e isto pode ter ocorrido devido ao fato 
de que quanto mais folhas a planta tem, maior 
sua taxa de transpiração, e como ambas 
estavam recebendo água em abundância, 
poderiam produzir mais folhas e até mudas 
como pôde ser observado na espécie que 
recebeu rega constante e um solo fértil. 
A Brachiaria obteve uma boa produção de 
raízes nos solos férteis, e o que pode ter 
levado a isto acontecer foi a disponibilização 

de nutrientes no solo, ajudando na formação 
destas raízes. 
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