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A produção vegetativa através de estacas é um dos métodos mais importantes da propagação
de espécies florestais e ornamentais, além de ser econômico, rápido e simples, não requer
técnicas especiais. O projeto “Paisagismo Didático no Campus Universitário Professora
Cinobelina Elvas/UFPI, Bom Jesus/PI” visa a produção de essências nativas e exóticas
através da técnica de clonagem por estaquia e experimenta meios para encurtar o período de
maturação das mudas. Dentro de nove meses, foram coletados dois lotes (50 unidades) das
seguintes espécies: Bougainvillea spp, Allamanda cathartica, Durantea repens aurea, Ixora
spp, Nerium cf. oleander e Morfoespécie 1, onde foram empregados três ensaios de
desenvolvimento radicular. No primeiro experimento, as estacas foram plantadas em saco
plástico de polietileno com substrato composto por substrato + areia, na proporção 1:1, sem
adição de qualquer composto químico. No segundo, as estacas permaneceram mergulhadas
por 24 horas em solução diluída de calcigenol e água, para uma medida de calcigenol e duas
de água (1:2). No terceiro, foi utilizado o hormônio de enraizamento AUXINA, empregado
sob duas formas: 1. Dissolvida em água, onde as estacas ficaram mergulhadas por 24 horas
em solução constituída por 10g de pó de auxina e 2,5l de água; 2. Pincelando as estacas com o
pó, seguido do imediato plantio das mesmas. As freqüências de rega foram feitas de acordo
com a necessidade de cada espécie, nativa ou exótica. Os resultados obtidos mostraram que
das técnicas utilizadas na produção de estaquia, a que obteve melhor resultado foi aquela com
a utilização da auxina pelo pincelamento das estacas, sendo que a espécie Ixora spp somente
respondeu a esse método; Allamanda cathartica não respondeu a nenhum dos métodos
utilizados até o momento. Não se observou diferença com a utilização do calcigenol, de forma
que o tempo de desenvolvimento das estacas foi o mesmo nos diferentes ensaios. Com a
chegada da estação chuvosa, deu-se início à segunda etapa do projeto: a plantação dos
primeiros clones (estaquias) obtidos a partir dos ensaios metodológicos realizados. Mudas de
Ixora spp (10% dos clones produzidos), Durantea repens aurea (10%) e Bougainvillea spp
(9%), plantados até o momento, apresentam uma adaptabilidade positiva. (Grupo de Pesquisa
da Flora do Alto Médio Gurguéia-GPFlora/UFPI).
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