
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

TEC - CÂMARA DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS ( PÔSTER )

NOME: CAROLINE LUZ SILVA

TÍTULO: PRODUÇÃO DE MUDAS DE CHRYSOPOGON ZIZANIOIDES (VETIVER), ATRAVÉS DO MÉTODO DE SECCIONAMENTO DO COLMO, EM SUBSTRATO CONTENDO RESÍDUO DE

MINÉRIO DE FERRO

AUTORES: GLEICIA MIRANDA PAULINO, CAROLINE LUZ SILVA, CAROLINE LUZ SILVA, MURILO FREITAS DE SANTI

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): CNPq

PALAVRA CHAVE: ESTÉRIL DE MINERAÇÃO, MINÉRIO DE FERRO, SECCIONAMENTO DE COLMOS, VETIVER. 

RESUMO

A gramínea Vetiver é uma espécie que vem sendo recomendada para a recuperação de áreas degradadas. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de mudas de Vetiver em

substrato contendo estéril de minério de ferro, submetidos à ausência e presença de matéria orgânica (MO), e ausência e presença de adubação química (AQ) com NPK (4 14 8 e

10 10 10) e Superfosfato Simples (super simples). O experimento foi implantado em 21/03/2016, consistiu de 08 tratamentos, no Delineamento Experimental Inteiramente

Casualizado, com 10 repetições. A touceira de vetiver foi fornecida pela Deflor Bioengenharia, e dela foram retirados os colmos, que foram seccionados para a obtenção do

material propagativo. O estéril foi obtido na Mina de Andrade-Arcelor Mittal. A sobrevivência e desempenho das mudas foram monitorados ao longo de 03 meses do experimento.

Após os 03 meses, as mudas foram medidas quanto às variáveis altura e massa seca da parte aérea e comprimento e massa seca do sistema radicular. Foi observado baixo

percentual de sobrevivência em todos os tratamentos. Nos substratos contendo estéril e MO associadas aos 3 tipos de AQ e no substrato contendo estéril sem MO e com NPK 10

10 10, os colmos não apresentaram nenhuma brotação. Nos substratos contendo estéril sem MO e com NPK 4 14 8 ou super simples foram observadas brotações ao longo de 02

meses, mas posteriormente as mudas secaram completamente. Observou-se também perdas nos tratamentos sem AQ, embora estas apresentaram melhor desempenho. As

mudas cultivadas em substratos contendo estéril e MO e sem AQ obtiveram 30% de sobrevivência, valores médios de altura da parte aérea de 73,2 cm e 1,23g de massa seca,

comprimento de raiz de 15,6cm e 2,61 g de massa seca. Este foi o tratamento que apresentou os melhores resultados. Pode-se concluir que a produção de mudas de vetiver pelo

seccionamento de colmos em substratos contendo estéril de minério de ferro, mesmo na presença de AO e AQ não foi viável. 
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