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RESUMO

O Córrego da Periquita é um dos afluentes mais próximos à captação de água do Ribeirão São Lourenço, principal curso hídrico responsável pelo abastecimento de água de

Ituiutaba/MG. O trabalho em questão tem como objetivo principal realizar o monitoramento das espécies plantadas em edição anterior do projeto, em 2015, além de efetuar o

enriquecimento florístico da área plantada, às margens do Córrego da Periquita. Foram plantadas cerca de 310 mudas nativas, desconsiderando espécies que já se encontravam

na área. Estas mudas foram plantadas em duas áreas: a primeira com pouco mais de 190 árvores e outra área com média de 115 plantas, ambas com vegetais de medidas

variáveis de 40 a 60 cm de comprimento. Vale salientar que os tratos culturais – capina, controle de formigas e outras pragas, etc. – foram deixados sob a responsabilidade do

proprietário rural, pois as obrigações entre universidade e comunidade seriam compartilhadas, caracterizando-se assim como trabalho extensionista, e não como assistencialista.

Atualmente existe um número menor de espécies inseridas nas áreas selecionadas do Córrego da Periquita. Os principais fatores para esta mortalidade de plantas foram: (1)

CLIMA, devido ao longo período de estiagem de 74 dias, além da presença de geadas em alguns dias, gerando queda muito brusca da temperatura; (2) Falta de RUSTIFICAÇÃO

das mudas doadas; (3) SOLO mais ácido e arenoso; bem como (4) DESCUMPRIMENTO das obrigações por parte do proprietário da fazenda que não realizou os tratos culturais

como acordado anteriormente. O monitoramento será conduzido até o mês de novembro de 2016 e o enriquecimento florístico das áreas serão realizados após o período de

chuva, em setembro e outubro do corrente ano. 
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