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PAU-ROSA (Aniba rosaeodora DUCKE.)
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o pau-rosa (Aniba rosaeodora Oucke.), planta aromática de
ocorrência na AmazOnia, famllia Lauraceae, produz nas folhas,
raizes e fuste um óleo essencial, rico em linalol, de elevado valor
econOmico, usado como fixado r nas indústrias de perfumarias. É
explorada via extrativismo, corre riscos de extinção e a
regeneração natural é dificultada por se tratar de uma espécie
heliófila. As técnicas de cultura de tecidos através da
micropropagação surge como uma alternativa para a propagação,
clonagem de plantas elites e auxiliar no melhoramento genético da
espécie. Objetivou-se o estabelecimento do processo de
micropropagação. As sementes com e sem endocarpo foram
submetidas. a pré-tratamento com água corrente, sabão neutro,
NaCIO 0,5% e assepsia sob câmara de fluxo laminar com álcool
70%/30s, NaCIO 2% por 15 minutos e lavagens em água
esterilizada. Após foram semeadas em meio básico de cultura MS,
com metade da concentração dos sais e solidificado com gellum
gun (0,2%). A germinação das sementes sem endocarpo ocorreu
após 10 dias de semeio (15,38%) e das com endocarpo após 35
dias (12,5%) quando 53,85% das sementes sem endocarpo já
haviam germinado. Quanto à emissão do caullculo, aos 45 dias
após o semeio, 12,5% das sementes com endocarpo iniciaram o
processo enquanto naquelas sem endocarpo 38,46%. Ressalte-se
que 84,6% das plántulas oriundas de sementes sem endocarpo
permaneceram assépticas, porém quando oriundas de sementes
com endocarpo, as plãntulas posteriormente apresentaram
contaminação por bactérias. A germinação in vitro da espécie
ocorre normalmente em meio básico de cultura MS com metade da
concentração dos sais e formação de plãntulas assépticas é obtida
quando o endocarpo é removido da semente.
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