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Com as constantes mudanças climáticas atuais, é importante planejar as atividades que
possam ser atingidas pelo excesso e falta de precipitação em determinadas regiões. A
Amazônia  vem  sofrendo  com  essas  alterações,  ocasionada  pelo  desflorestamento
intensivo, tendo vivenciado sua maior seca em 2016, a pior seca em 100 anos. Além das
alterações  climáticas,  a  Amazônia  sofre  com  a  exploração  predatória  dos  recursos
madeireiros, causando uma grande pressão sobre florestas nativas, chegando até reduzir
algumas espécies.  Dentre  elas,  encontra-se  a  Vouacapoua  americana,  que  em 2013
entrou para lista de espécies ameaçadas da União Internacional para a conservação da
Natureza (IUCN, 2013) e consta na lista nacional de espécies da flora ameaçadas de
extinção (Brasil, 2014). O objetivo desse trabalho é avaliar o comportamento de mudas de
Vouacapoua americana  em restrição hídrica.  O estudo foi  conduzido na Universidade
Federal do Pará, Campus Universitário de Altamira. Mudas de acapu, provenientes de
sementes coletadas na área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável  Virola-jatobá,
localizado  em  Anapu,  foram  selecionadas,  tendo  por  parâmetro  suas  características
similares.  Tais  mudas  foram dispostas  por  14  dias  em ambiente  protegido  com lona
transparente, sendo submetidas à três tratamentos com dez repetições cada um. Avaliou-
se  T1=  100%  de  capacidade  da  campo,  T2=  50%  da  capacidade  e  T3=  0%  da
capacidade. No 4º, 8º e 12º foram analisados parâmetros ecofisiológicos, de 7h às 17h,
no intervalo de duas horas. Os tratamentos T1 e T2 sobressaíram sobre o tratamento T3
ao longo do dia, no qual foi observado menores valores de condutância no horário de 13h
e  17h.  O  déficit  hídrico  pode  afetar  a  condutância  estomática,  mesmo  ele  sendo
moderado, podendo interferir na abertura e fechamento dos estômatos. Após 14 dias de
experimentação em ambiente coberto, as mudas que estavam sob o regime de restrição
hídrica apresentaram folhas secas,  perda de folhas e diminuição do desenvolvimento,
sendo estes  sintomas mais severos no T3.  Um dos primeiros efeitos  que podem ser
mensurados do estresse hídrico é uma diminuição do crescimento das mudas, já que a
falta de água reduz a expansão celular. Para produção de mudas de  V. americana,  o
regime hídrico mais indicado é de 100% de capacidade de campo. Com tais resultados
obtidos, podemos configurar um cenário adequado para produção de mudas voltadas ao
reflorestamento, conservando assim a espécie.
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