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RESUMO: 
 Introdução: Segundo o IBAMA, ecossistemas terrestres degradados são aqueles que tiveram 
a vegetação e a fauna destruídas, removidas ou expulsas. Muitos estudos são feitos com 
relação ao reflorestamento de áreas degradadas, no entanto um dos grandes desafios é a 
produção das mudas necessárias a esse processo em viveiros ou até mesmo pelo proprietário 
destas áreas a serem reflorestadas. Para a produção destas mudas, vários fatores devem ser 
observados, desde a escolha das espécies mais indicadas para a área, a coleta das sementes, e 
também a disponibilidade hídrica em todo o processo de produção. O estresse hídrico é 
caracterizado por qualquer forma de estresse que uma planta sofre em relação a quantidade de 
água, seja devido a estações de seca prolongadas ou retirada cobertura de gramíneas natural 
(umidade do solo), etc. As espécies de mata de galeria geralmente se localizam próximas à 
nascentes e margens de rios e por isso podem sofrer com o déficit hídrico pois precisam de 
uma grande quantidade de água para se desenvolver. Sem essa disponibilidade as mudas não 
germinam ou mesmo não se desenvolvem. Objetivo: objetiva-se neste trabalho avaliar como 
espécies de mata de galeria, respondem ao déficit hídrico, desde sua germinação. 
Metodologia: A coleta de sementes foi feita no Parque da Matinha, localizada na cidade de 
Monte Carmelo-MG. Visando trabalhar com o déficit hídrico em espécies de mata de galeria, 
foram coletadas as sementes das espécies Hymenaea stigonocarpa, Copaidera langsdorfii, 

Ormosia arboria. O trabalho  desenvolvido na Fundação Carmelitana Mário Palmério 
(FUCAMP), onde realizou-se  o cultivo das sementes e acompanhando a fase de germinação 
das plântulas e desenvolvimento das mudas. O cultivo das sementes feito utilizando saquinhos 
com substrato. O controle hídrico  testado de forma diferente em duas amostras, uma de 
controle de dosagem de 50ml,e outra de 100ml de teste com água, sendo doze indivíduos de 
cada especie. Cada amostra recebe tratamentos distintos em relação à disponibilidade de 
água.Resultados: os resultados parciais apontam que as amostras que tiverão uma menor 
disponibilidade hídrica(50ml) apresentaram  um desenvolvimento baixo,havendo perdas 
consideráveis tendo mais de 50% de mortalidadede algumas espécies .Já nas amostras que 
tiverem uma disponibilidade hídrica de 100ml apresentou um desenvolvimento considerável 
sendo que somente a Hymenaea stigonocarpa com desenvolvimento .Conclusão: Espera-se 
concluir que com a escassez hídrica(50ml) as espécies de mata de galeria não se desenvolvam, 
ou seja que as sementes germinem mas as plântulas não consigam se desenvolver. E as 
amostras controle que receberão disponibilidade hídrica (100ml) se desenvolvam 
corretamente. 
ÓRGÃO FINANCIADOR: FAPEMIG 

Palavras-chave: Déficit hídrico. Cerrado. Mata de galeria. 


