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Introdução: A produção de metabólitos secundários provenientes de plantas medicinais tem encontrado 
nas técnicas de cultura in vitro um campo de trabalho inovador. Nesse sentido, a obtenção de 
canabinoides, por apresentarem potencial terapêutico já comprovado, é um dos desafios recentes na 
área da biotecnologia vegetal. Dentre as técnicas, a indução de raízes adventícias é promissora por 
apresentar crescimento rápido e estabilidade genética. No entanto, o desenvolvimento vegetal in vitro 
depende de condições ideais, como a composição do meio de cultura, balanço de reguladores de 
crescimento, entre outras. Os reguladores de crescimento mais utilizados na indução de raízes são da 
classe das auxinas. Em que, a sua concentração e os tipos de auxinas utilizados irão depender 

principalmente da espécie da planta ou do tipo de tecido ou órgão estudado
 (Jardim et al., 2010). 

Objetivo: Avaliar o uso de reguladores de crescimento AIA (ácido indolacético) e AIB (ácido indol-3-
butírico) no crescimento e desenvolvimento de raízes de Cannabis sativa L. in vitro. Material e métodos: 
Foram utilizadas como explantes, raízes retiradas de plântulas germinadas in vitro, a partir de sementes 
coletadas em material apreendido pela Polícia Civil de Divinópolis (MG). O projeto possui autorização da 
ANVISA. Os explantes foram inoculados em tubos de ensaio contendo meio de cultura MS, 
suplementado com 30 g L

-1
 de sacarose, 6 g L

-1
 de ágar e reguladores de crescimento AIA e AIB, com 

uma faixa de concentração de 0,2 à 4 mg/L. O material foi mantido em sala de crescimento na ausência 
de luz. Após 30 e 60 dias de cultivo, avaliou-se a porcentagem de raízes por explante. Resultados e 
discussão: A adição de AIA no meio de cultura não apresentou resultados satisfatórios no 
desenvolvimento de raízes adventícias. Entretanto, AIB se mostrou eficaz, principalmente aos 60 dias de 
cultivo. De acordo com Miranda et al. (2004), o regulador de crescimento AIB é mais estável e menos 
solúvel que AIA. Com isso, os resultados indicam que AIB é promissor no crescimento e 
desenvolvimento de raízes de Cannabis in vitro.  
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