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Seção: Botânica Econômica

PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Phyllanthus niruri L. (PHYLLANTHACEAE)
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Phyllanthus niruri (quebra-pedra) está entre as 71 espécies que esperam confirmação científica para ser 
aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária como fitoterápico. O objetivo do estudo foi verificar 
a possibilidade de propagação vegetativa da espécie, utilizando-se das técnicas de cultura de tecidos e 
estaquia. No teste de cultura de tecidos, segmentos nodais de 1,0 cm foram desinfestados e inoculados 
em meio de cultura MS com adição do hormônio 6-benzilaminopurina (BAP) nas concentrações 0,0(=T1); 
0,1(=T2); 1,0(=T3) e 5,0(=T4) mg/L, sendo então mantidos em sala de crescimento por 45 dias. Para a 
estaquia, estacas de 10 cm foram estabelecidas em substrato orgânico e vermiculita (50% cada) depois de 
imersas em solução com ácido indolbutírico (AIB) nas concentrações 0,0(=T1); 50(=T2); 100(=T3) e 200(=T4) 
mg/L e mantidos em cultivo por 60 dias. Nos dois experimentos, cada tratamento foi composto por 60 
explantes. No final dos experimentos, as variáveis avaliadas foram analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis e 
então, pelo teste de Dunn. Na cultura de tecidos, as médias do número de folhas e brotações, comprimento 
médio de raízes e altura em T1 foram superiores aos demais tratamentos (com exceção de T4, pois houve 
100% de mortalidade), porém as diferenças não foram significativas. No teste por estaquia não foi constatada 
significância entre os tratamentos em relação às brotações. Quanto ao número de folhas, T1 diferenciou 
significativamente de todos com menor quantidade. Em relação à altura e comprimento médio das raízes, 
os tratamentos T3 e T4 diferenciaram significativamente de T1 e T2, pois apresentaram as maiores médias. 
A espécie possui bom potencial de propagação vegetativa, no entanto, o percentual de sobrevivência foi 
maior pelo método de estaquia, sendo este o método mais favorável para a espécie. As estacas apresentam 
melhor enraizamento e desenvolvimento quando imersas em solução com concentrações maiores de AIB 
(100 e 200 mg/L).
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