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Seção: Ecologia Vegetal

CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE Cratylia argentea (Desv.) O. Kuntze (Fabaceae) EM 
DIFERENTES SUBSTRATOS DE ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE BAUXITA.
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Na recuperação de áreas degradadas o uso de plantas facilitadoras é importante para o estabelecimento 
de espécies mais sensíveis às condições inóspitas do ambiente. Neste trabalho avaliou-se o crescimento 
da Cratylia argentea, leguminosa nativa do Cerrado, em substratos distintos de uma área de mineração de 
bauxita. A laterita e o topsoil foram coletados, respectivamente, na área minerada e na área de referência no 
entorno da mina e preparados em duas granulometrias: Grossa, com predomínio da fração cascalho; e fina, 
com domínio das frações arenosas. Cada substrato foi colocado em 12 potes de 300 cm³, que receberam 
uma plântula cada. As plantas foram mantidas sob temperatura e luminosidade ambiente, sendo irrigadas 
com 10 ml de água, três vezes por semana. Cerca de dois meses após o transplante das plântulas, deter-
minou-se a massa seca da parte aérea e das raízes de cada indivíduo. Nos tratamentos com topsoil e com 
a laterita grossa as plantas apresentaram massa seca total semelhante (média 0,42g). Enquanto na laterita 
fina a massa foi 54% menor. Diferentemente dos demais tratamentos em que as plantas apresentaram mas-
sa da parte aérea duas vezes superior a massa radicular, na laterita grossa, as massas de ambos os órgãos 
foram semelhantes. Os resultados mostram que apesar da carência de nutrientes e abundância de alumínio 
da laterita o crescimento de C. argentea neste substrato foi similar ao ocorrido no topsoil. Na laterita, o cres-
cimento da C. argentea foi afetado pelas características físicas do substrato. Na laterita fina, a compactação 
prejudicou o crescimento de toda a planta, enquanto a laterita grossa promoveu maior desenvolvimento de 
raízes. Plântulas de C. argentea apresentam bom desenvolvimento na laterita grossa, fato que, aliado às 
características morfológicas e fisiológicas desta espécie, a coloca como boa candidata para futuros estudos 
visando sua aplicação como planta facilitadora na recuperação de áreas degradadas ricas em alumínio.
 
Palavras-chave: plantas facilitadoras, leguminosas, recuperação 
 
Créditos de Financiamento:  
 
(1) Laboratório de Ecofisiologia Vegetal. Departamento de Biodiversidade Evolução e Meio Ambiente. Insti-
tuto de Ciências Exatas e Biológicas. Universidade Federal de Ouro Preto. Campus Universitário Morro do 
Cruzeiro, s/nº, Bauxita, CEP 35.400-000, Ouro Preto, MG, Brasil. (2) micheletm21@gmail.com  
(3) Departamento de Geologia. Escola de Minas. Universidade Federal de Ouro Preto.


