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INTRODUÇÃO: 

O bioma Caatinga apresenta diferentes formações 
vegetacionais. Este bioma é o mais negligenciado de 
todos, nos mais diversos aspectos, pois além de ser 
um dos mais frágeis, está ameaçado devido ao uso 
insustentável e inadequado dos recursos minerais e 
naturais.  
A região de Guanambi, localizada na Ecorregião da 
Depressão Sertaneja Meridional é uma das mais 
ameaçadas entre as existentes no bioma Caatinga 
baiano devido ao extrativismo, monocultivo e, mais 
recentemente, a descoberta de diferentes minerais de 
alto valor econômico, sendo os principais minerais o 
ferro, o urânio, a magnesita e seus derivados.  
A presente pesquisa estudou os efeitos da deposição 
de material particulado de vermiculita emitido por 
indústrias mineradoras localizadas no Território do 
Sertão Produtivo da Bahia sobre plantas de Caatinga.  
 
MATERIAL E MÉTODOS: 

O presente trabalho foi desenvolvido em ambiente 
semi-controlado de casa de vegetação localizado em 
área de campo do Campus Guanambi.  
Foram usadas plântulas de Erythrina mulungu para 
serem submetidas a três modalidades de aplicação de 
material particulado: controle (CT), na folha (MPfolha), 
no solo (MPsolo) e no solo e na folha (MPsolo e 
folha). 

As aplicações de material sólido particulado de 
vermiculita (MSPVer) foram realizadas quinzenalmente  
desde novembro de 2015 até abril de 2016 através do 
uso de 10g de MSPVer diluído em 100 ml de água 
destilada uma vez por semana. Para auxiliar na 
aplicação utilizou-se um pulverizador manual de um 
litro e meio para que obtivesse uma deposição 
uniforme nas folhas. 
A fenologia foi medida pelo índice de Fournier (1974). 
O índice de lesões foliares seguiu parametrização 
semelhante. As plantas foram separadas em folhas, 
caule e raiz, pesadas e colocadas em estufa a 70°C 
por 72 horas até obtenção da matéria seca que foram 
novamente pesadas e avaliadas em relação a 
produção vegetal dos diferentes tratamentos. O período 
experimental que teve duração de cinco meses. 
Os dados foram submetidos a analise de variância e 
comparados pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A fenologia, o índice de lesões foliares e a matéria seca 
das folhas, caule e raiz foram avaliados durante o 
período experimental.  
Os resultados indicam ainda que as plantas expostas a 
aplicação de material sólido particulado “MPsolo e 
folha” e “MPfolha” foram as mais afetadas. 

A matéria seca das folhas, do caule e da raiz das 
plantas expostas a deposição apresentaram menor 
peso seco quando comparadas ao controle.  
As plantas do tratamento controle, seguidas pelas 
plantas do tratamento “MPsolo”, apesar de pouco 

expressivas, apresentaram as menores quantidades de 
lesões foliares durante o período experimental quando 
comparadas aos demais tratamentos, indicando que o 
material sólido particulado pode aumentar as lesões 
nas folhas das plantas expostas (Figura 1). 

 

  
Figura 1. Folha do tratamento CT (A) e do tratamento 
MPFolha (B), com lesões graves. 

 
Os tratamentos que sofreram deposição do material 
particulado tiveram menores médias de altura da planta 
e diâmetro de caule quando comparados ao tratamento 
CT, o que pode ser entendido como resposta negativa 

as aplicações.  
 
CONCLUSÃO:  

Conclui-se que os sintomas observados nas folhas das 
plantas de mulungu expostas a deposição de MSPVer 
foram significativos apesar da planta lançar novas 
emissões como resposta a fator de estresse, podendo 
ser entendido como uma forma de escape aos efeitos 
da poluição, indicando que esta espécie pode ser 
utilizada em trabalhos de fitorremediação. 
Recomendam-se mais estudos por um período maior 
de tempo. 
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