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A  luz  é  o  principal  fator  ambiental  limitante  para  o  crescimento  e  sobrevivência  das
plantas,  apresentando uma heterogeneidade espacial  e  temporal.  O presente  trabalho teve
como  objetivo  avaliar  as  relações  entre  o  índice  de  área  foliar,  a  luz  transmitida  e  o
recrutamento  de  Eremanthus  erythropappus  (DC.)  MacLeisch  (Asteraceae)  em  área  de
canga  ferruginosa  no  Parque  Estadual  do  Itacolomi,  Ouro  Preto,  MG.  Ao  longo  de  4
transectos de 100 m foram tomadas fotografias hemisféricas a 30 cm e 1,5 metro do solo
nas  estações  seca  e  chuvosa  a  cada  5  metros  para  a  avaliação  do  Índice  de  Área  Foliar
(IAF),  a  luz  transmitida  (Qi).  Foi  avaliado  o  recrutamento  de  juvenis  de  candeia  sendo
determinada a altura e sobrevivência. Foram amostrados 139 jovens em fevereiro de 2009
ocorrendo uma mortalidade de cerca de 30% pois restaram 98 juvenis no início da próxima
estação chuvosa (novembro de 2009). Dos 139 indivíduos, 65% apresentaram altura de até
30 cm  e  somente  1,4% entre  105  a  120  cm.  O IAF foi  maior  a  30  cm do  solo  tanto  na
estação seca (1,0 ± 0,3) como na  chuvosa (1,28 ± 0,4) sendo distinta (Z = -3778 p = 0,000)
da obtida a 1,5 metro na estação seca (0,88 ± 0,36) e chuvosa (1,0 ± 0,4) (Z = -5,97 p =
0,000). Foram observadas uma relação negativa entre o IAF e o número de recrutas (Y =
12,935 – 7,88X, R2 = 0,44 p = 0,002) e uma relação positiva entre a luz total transmitida e
o número de recrutas (Y = -4,0696 + 0,48X, R2 = 0,28 p = 0,022). Pode-se concluir que há
diferenças  no  IAF  entre  estação  seca  e  chuvosa  e  que  há  uma  tendência  para  um  maior
número de recrutas em sítios com maior disponibilidade de luz, evidenciando seu papel no
recrutamento.
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