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Introdução
O pó de rocha basáltica é um resíduo de mineração com potencial para reutilização como um componente de substratos na 
produção de mudas florestais, sendo rico em macronutrientes, minerais intemperizáveis e cátions (EHLERS e ARRUDA, 2014). 
A associação deste, com substrato orgânico, em solos pobres em nutrientes garante um maior sucesso na produção de mudas 
vigorosas de espécies com interesse econômico. 
Myracrodruon urundeuva Allem., conhecida popularmente por aroeira, é uma espécie florestal intensamente exploradas no 
Brasil, devido seu múltiplo uso na a produção de móveis de luxo, construção civil, e princípios farmacológicos (TEÓFILO et al. 
2004; DORNELLES et al. 2005; MAIA, 2012; RIZZINI, 2017). Por isso a espécie é considerada atualmente como ameaçada de 
extinção na categoria vulnerável.
Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o efeito de pó de rocha associado a diferentes substratos orgânicos em solo arenoso 
sobre crescimento inicial da Aroeira, visando a produção de mudas.

Objetivo
Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o efeito de pó de rocha associado a diferentes substratos orgânicos em solo arenoso 
sobre crescimento inicial de Myracrodruon urundeuva, cultivadas pleno sol, visando a produção de mudas.

Material e Métodos
Utilizou-se como base para a composição dos substratos Neossolo Quartzarênico (adicionado a diferentes proporções de pó de 
rocha basáltica (PR), substrato orgânico (SO), vermicomposto (VC) e substrato comercial (SC), compondo nove tratamentos: 
T1) Pr 20% + So 40% + Nq 40%; T2) Pr 40% + So 30% + Nq 30%; T3) Pr 0% + So 50% + Nq 50%; T4) Pr 20% + Vc 40% + Nq 
40%; T5) Pr 40% + Vc 30% + Nq 30%; T6) Pr 0% + Vc 50% + Nq 50%; T7) Pr 20% + Sc 40% + Nq 40%; T8) Pr 40% + Sc 30% 
+ Nq 30%; T9) Pr 0% + Sc 50% + Nq 50%.
Após a homogeneização, os substratos foram acondicionados em sacos plásticos de plantio e em cada saco foi colocada uma 
plântula com altura de 4 cm. Aos 105 dias após o plantio, avaliou-se o comprimento, massa fresca e seca das partes 
subterrânea e aérea, diâmetro do coleto e índice de qualidade de Dickson (IQD).
Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Hipóteses (??5%) com o software 
SAS.

Resultados e Discussão
O crescimento das plantas de aroeira foi influenciado pelos diferentes substratos, indicando que a adição de pó de rocha, na 



concentração de 20%, com a adição de vermicomposto (40%) (T4), produziu as melhores mudas, com mais peso seco da raiz, 
parte aérea e total, e maior altura e diâmetro do coleto. Embora outros tratamentos também tenham apresentado crescimento 
da raiz (T1, T2, T3 e, T5), altura (T3) e diâmetro do coleto (T1, T2, T3 e, T5) significativos, apenas o tratamento T4 se destacou 
em todos os parâmetros analisados, demonstrando sua melhor adequação para a espécie aroeira. 
O segundo melhor tratamento (T3), 50% de substrato orgânico ao substrato arenoso (50%), foi parcialmente adequado, embora 
com menor desenvolvimento da parte aérea, demonstrando que uma maior adubação orgânica é benéfica a espécie estudada. 
Porém apenas a adição de vermicomposto, em maior quantidade (50%), não produziu um crescimento diferenciado.

Conclusão
A utilização do pó de rocha teve efeito positivo na produção de mudas de aroeira, quando usado na concentração de 20%, com 
a adição de 40% adubo na forma de vermicomposto. Ainda, a utilização de substrato comercial associado a concentração de 
40% de pó de rocha resultou em efeito negativo para a produção de mudas da espécie.
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