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RESUMO 

 

Agave sisalana Perrine é utilizada na extração das fibras contidas em suas folhas, dando 

origem à principal fibra dura produzida no mundo. Tem-se confirmado um declínio 

dessa cultura, devido a uma doença causada pelo fungo de solo Aspergilus niger. A 

biotecnologia, em especial as técnicas de cultura de tecidos, representam uma 

alternativa viável para a propagação desta espécie. O aprimoramento da técnica de 

embriogênese somática permite o emprego de embriões somáticos na produção de 

sementes sintéticas. O trabalho teve como objetivo desenvolver um protocolo de 

embriogênese somática em Agave sisalana Perrine visando à produção de mudas de 

genótipos selecionados. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Cultura de 

Tecidos Vegetais, no Laboratório de Micromorfologia Vegetal, ambos da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) e no Laboratório de Anatomia Vegetal da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em todos os experimentos utilizou - se 

bulbilhos como explantes e o meio de cultura MS½, acrescido de sacarose (3,0%), 

solidificado com agar (7,0 g.L
 -1

), suplementados com diferentes concentrações de 

auxinas e citocininas. Os explantes formaram calos com aspectos compactos e semi-

compactos evidenciando células embriogênicas que converteram em embriões 

somáticos com o uso de 2,4 – D e BAP, ANA e CIN. Análises anatômicas mostraram 

embriões em estádios globular e torpedo e a não conexão com o calo mãe. Embriões 

foram encapsulados formando sementes sintéticas revelando uma importante ferramenta 

em trabalhos de micropropagação e conservação in vitro de germoplasma. O presente 

trabalho mostrou – se um sistema eficiente de regeneração de plantas por meio de 

embriogênese somática e produção de mudas em larga escala. 

 

 

Palavras-chave: Embriões somáticos. Anatomia. Sementes sintéticas. Fibra. 2,4 – D. 

BAP.  
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ABSTRACT 

 

 

Agave sisalana Perrine is used in the extraction of fibers contained in their leaves, 

giving rise to the main hard fiber produced in the world. It has been confirmed a decline 

of culture, due to an disease caused by the soil fungus Aspergillus niger. Biotechnology, 

particularly tissue culture techniques, represents a viable alternative to the 

propagation species. Improvement of somatic embryogenesis technique allows the use 

of somatic embryos in synthetic seed production. The work aims to develop a protocol 

for somatic embryogenesis in Agave sisalana Perrine aiming the production of 

seedlings of selected genotypes. The experiments were performed at the Laboratory 

of Plant Tissue Culture, Laboratory of Plant Micromorphology, both at UEFS and 

Laboratory of Plant Anatomy at UFPR. In all experiments bulblets were used as 

explants and ½ MS medium plus sucrose (3.0%), solidified with agar (7.0 gL -

1), supplemented with different concentrations of auxin and cytokinin. The explants 

formed callus with aspects compact and semi-compact embryogenic cells and they were 

converted into somatic embryos with the use of 2,4 - D and BAP, NAA and 

KIN. Anatomical analyzes showed embryos in globular and torpedo stages and 

no connection with the callus. Embryos were  encapsulated forming synthetic seeds, 

revealing an important tool in studies of micropropagation and in vitro conservation of 

germplasm. The present work has shown an efficient plant regeneration via somatic 

embryogenesis and seedling production on a large scale. 

 

Keywords: Somatic embryos. Anatomy. Synthetic seeds. Fiber. 2,4 – D. BAP.  
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1. INTRODUÇÃO 

O sisal é um vegetal eminentemente tropical, pertencente ao gênero Agave, sua 

principal utilização consiste na extração das fibras contidas em suas folhas, dando 

origem à principal fibra dura produzida no mundo, contribuindo com mais da metade da 

produção comercial de todas as fibras desse tipo (EMBRAPA, 2010).   

A fibra do sisal, beneficiada ou industrializada, rende cerca de 80 milhões de 

dólares em divisas internas por ano, além de gerar mais de meio milhão de empregos 

diretos e indiretos por meio de sua cadeia produtiva, sendo o cultivo dessa agavácea um 

dos principais agentes de fixação do homem à região semiárida nordestina (SUINAGA 

et al., 2006). 

Contudo, tem-se confirmado atualmente um declínio contínuo dessa cultura, 

devido a uma doença denominada de podridão vermelha ou podridão do tronco, causada 

pelo fungo de solo Aspergilus niger, um ascomiceto, que pode ser veiculado pelo solo, 

água, vento, ferramentas infectadas, sendo o principal problema fitossanitário da cultura 

do sisal no Brasil.  

A doença é caracterizada pelo escurecimento dos tecidos internos do tronco. As 

áreas afetadas variam da coloração cinza escuro a rosa pálido e se estendem da base das 

folhas à base do tronco da planta (LIMA et al.,1998; COUTINHO et al., 2006). Em 

plantas com estádios avançados da doença, as folhas se tornam amareladas e o tronco 

completamente apodrecido. Desde a década de 1970, esta doença tem afetado de forma 

isolada os sisalais nas principais áreas produtoras do nordeste, incluindo a Bahia, fato 

que preocupa muitos produtores de sisal da região baiana, pois as folhas das plantas 

infectadas não servem para o desfibramento e a planta contaminada morre 

precocemente (ALVES et al., 2004).   

As plantas de Agave são convencionalmente propagadas por bulbilhos que se 

originam dos meristemas axilares sobre a inflorescência depois da floração; no entanto, 

isto só ocorre depois de um longo período de crescimento vegetativo, no qual pode ser, 

como no caso da Agave sisalana Perrine, de 8-9 anos até que a planta adulta entre em 

estado reprodutivo e comece a florescer (BINH et al., 1990; DAS, 1992). Na maioria 

das plantas não há formação de sementes devido provavelmente a seu cariótipo 

poliploide (Lingling et al., 2009), quando formam, as mesmas são de baixa viabilidade, 

sendo assim, a reprodução por esta via não tem sido utilizada. Outra forma de 

reprodução são os rebentões, que se desenvolvem por meio da assimilação de 

substâncias nutritivas elaboradas pela planta mãe, cada rebentão termina em uma planta 
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jovem. Em condições naturais, cada planta adulta pode originar poucos rebentões em 

um ano (6 a 12 plantas anuais), sendo muito ineficiente este tipo de propagação pelo 

escasso número de plantas regeneradas (BINH et al., 1990).  

A micropropagação vem sendo amplamente empregada na produção comercial 

de plantas, permitindo uma propagação maciça de plantas de interesse econômico. Esta 

técnica possibilita a rápida propagação clonal, em curto período de tempo e reduzido 

espaço, além de proporcionar plantas livres de doenças (SÁ, 2001). Outra vantagem 

desta técnica é da possibilidade de produzir mudas independente da época do ano 

(GEORGE et al., 2008).  

Os processos pelos quais os tecidos produzem órgãos vegetais adventícios in 

vitro podem ocorrer direta (sem a formação de calos) e indiretamente, por meio da 

formação de calos (MOURA et al., 2001). Calos são classificados como grupo ou massa 

de células com crescimento desordenado, as quais podem apresentar certo grau de 

diferenciação (TORRES et al., 1990).  

A embriogênese somática foi descrita como o crescimento de estruturas 

bipolares em um eixo radical-apical (embriões somáticos), a partir de células haplóides 

e diplóides, sem a fusão de gametas. A embriogênese somática inicia com a formação 

de células com capacidade embriogênica, seguida pela formação do embrião somático, 

maturação, germinação e regeneração completa de plântulas (VON ARNOLD, 2002) 

Em condições in vitro, os embriões somáticos desenvolvem-se por meio de 

estágios similares aos observados na embriogênese zigótica, exceto pelo fato de que os 

embriões somáticos não se tornam dormentes e não são revestidos pelos integumentos e 

endosperma (DODEMAN et al., 1997)  

O aprimoramento da técnica de embriogênese somática permitiu o emprego de 

embriões somáticos na produção de sementes sintéticas e na regeneração de plantas 

geneticamente modificadas, de plantas poliplóides e de híbridos somáticos. Também 

existe a possibilidade de uso da embriogênese somática na criopreservação de células 

(VICIENT & MARTINEZ, 1998). 

Durante os últimos anos, a técnica de cultura de tecidos vegetais surgiu como 

uma poderosa ferramenta eficaz para a propagação de agaves. Organogênese direta e 

indireta foram relatadas em várias espécies, tais como A. arizonica Gentry e Weber 

(POWERS & BACKHAUS, 1989), A. atrovirense Karw e A. fourcroydes 

(MADRIGAL-LUGO et al., 1989; ROBERT et al., 1987), A. cantala Roxburgh (BINH 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=51998
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et al., 1990), A. sisalana Perrine (BINH et al., 1990; RIOS, 2007; CARNEIRO, 2009), 

Agave sp.(GROENEWALD et al., 1977) e A. tequilana Weber (CASTRO-CONCHA et 

al., 1990; RODRÍGUEZ-GARAY et al., 1996a); embriogênese somática em Agave 

victoria-reginae Moore (RODRIGUEZ-GARAY et al., 1996b; MART´INEZ-

PALACIOS et al., 2003)  Agave sisalana Perrine (NIKAM et al., 2003) ; Agave 

tequilana Weber (PORTILLO et al., 2007); Agave vera-cruz Mill. (TEJAVATHI et al., 

2007); suspensão celular em  Agave tequilana Weber (SANTACRUZ-RUVALCABA 

& PORTILLO, 2009; RODRÍGUEZ-SAHAGÚN et al., 2011). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Desenvolver um protocolo de embriogênese somática em Agave sisalana Perrine 

visando à produção de mudas de genótipos selecionados.  

 

2.2. Objetivos específicos 

Estabelecer metodologias para indução de calogênese in vitro; 

 

Avaliar as concentrações e tipos de reguladores vegetais para a obtenção de embriões 

somáticos de sisal;  

 

Avaliar a viabilidade celular de calos de Agave sisalana Perrine;  

 

Adequar os meios de cultura visando à maturação e conversão dos embriões somáticos 

em plantas; 

 

Caracterizar a morfogênese in vitro durante a indução de embriogênese somática, em A. 

sisalana Perrine; 

 

Demonstrar através de observações microscópicas a origem dos embriões produzidos.  

 

Avaliar a possibilidade de uso da tecnologia de sementes sintéticas como ferramenta 

alternativa à produção in vitro de propágulos de A. sisalana Per. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1. Origem e distribuição  

O sisal (A. sisalana Perrine) é uma espécie provavelmente nativa da península 

de Yucatan, no México, onde é designada pelo nome de Maia de “Yaxci”, porém tanto a 

fibra como a planta é conhecida mundialmente pelo nome de sisal. Recebeu este nome 

porque as primeiras exportações da fibra produzida em Yucatan foram feitas através do 

antigo porto de Sisal (MEDINA, 1954).  

Foi introduzido no Brasil por volta de 1903 e encontrou na região nordeste, as 

condições ideais para o seu desenvolvimento. Seu plantio concentra-se principalmente 

em áreas onde as condições de clima e solo são pouco favoráveis ou de escassas 

alternativas para a exploração de outras culturas que ofereçam resultados econômicos 

satisfatórios, uma vez que, os solos são rasos e pedregosos, arenosos ou argilosos 

(EMBRAPA, 2010). 

 

3.2. Aspectos Botânicos  

O sisal pertence à classe monocotiledônea, série Liliflorea, família Agavaceae, 

subfamília Agavoidea, gênero Agave, subgênero Euagave. O gênero Agave compreende, 

aproximadamente, 300 espécies nativas das zonas tropicais e subtropicais da América 

do Norte e América do Sul (MEDINA, 1954; SANCHES POTES et al., 1991).  

O sisal possui sistema radicular fibroso, fasciculado, emergindo da base do 

pseudocaule (roseta) e dois tipos de raízes: as fixadoras e as alimentadoras. Não tem 

caule aéreo e, portanto, é acaulescente, mas em seu lugar há um tronco (pseudocaule) ou 

eixo principal, sobre o qual se acham inseridas as folhas e o broto terminal. É a principal 

estrutura da planta que dá origem e sustentação às folhas. O pseudocaule de A. sisalana 

pode, quando adulto, atingir uma altura de até 1,20 m e um diâmetro de 20 cm. O sisal 

produz rizomas de gemas situadas na base da planta, abaixo do nível do solo, e seu 

diâmetro varia de 1,5 a 3 cm; desenvolve-se em forma longitudinal, com diferentes 

comprimentos e a uma profundidade que varia entre 5 e 15 cm. A folha do sisal é de 

forma linear lanceolada, destituída de pecíolo (séssil, ligada diretamente ao tronco), 

rígida, de cor verde escuro e comprimento entre 120 e 160 cm, com 10 a 15 cm de 

largura na sua parte média (SILVA et al., 2008) 
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3.3. Utilização  

O Brasil é o maior produtor mundial de sisal, sendo sua exploração 

concentrada no semiárido nordestino. Os principais Estados produtores de sisal são a 

Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, responsáveis por 93,5%; 3,5% e 3,0% da 

produção nacional, respectivamente. A importância do sisal para a economia do setor 

agrícola nordestino pode ser analisada sob diversos aspectos, merecendo destaque a 

geração de empregos e renda para um contingente de aproximadamente 600 mil pessoas 

(SILVA et al., 2008), proporcionando divisas para os Estados da Bahia, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Ceará. A fibra é industrializada e convertida em fios, barbantes, 

cordas, tapetes, sacos e artesanato, podendo também ser utilizada na fabricação do papel 

Kraft, de alta resistência, e de outros tipos de papéis finos. Pode ainda ser empregada 

nas indústrias automotivas, moveleiras e de eletrodomésticos, na mistura com 

polipropileno e na construção civil. A fibra de sisal rende cerca de 80 milhões de 

dólares em divisas para o Brasil (SUINAGA et al., 2006). 

  Os estudos já realizados, na maioria das vezes se referem à cultura do sisal 

apenas para aumento e/ ou melhoria das fibras, ou seu uso como planta forrageira. Mais 

recentemente a Agave sisalana Per. vem sendo estudada para utilização de suas fibras 

como elemento de resistência na construção civil, na produção de estofados, pasta para 

indústria de celulose, tapetes decorativos (IDR – SISAL, 2012). Além disto os co-

produtos do desfibramento (mucilagem e suco) estão sendo utilizados na produção de 

defensivos agrícolas, remédios, biofertilizantes, produção de energia, alimentação de 

ruminantes, substrato, composto orgânico e sacarias. Debnath et al. (2010) destacam a 

Agave sisalana Per. por sua grande importância medicinal, com suas propriedades 

farmacológicas, sendo fonte de substâncias (esteróis, sapogeninas esteróides, alcalóides 

esteroidais ) que fornecem a matéria-prima para produção de esteróides. No Norte de 

Marrocos, o suco das folhas desta espécie é usado na medicina popular como uma 

lavagem para cura de doenças de pele (EL-HILALY et al., 2003). 

  

3.4. Embriogênese somática 

A embriogênese somática é um processo pelo qual células somáticas se 

diferenciam em embriões somáticos, podendo ser diretamente do explante, sem 

qualquer intervenção (fase de calo) ou indiretamente, após uma fase de calo 

(WILLIAMS & MAHESWARAN, 1986). Durante o período de calogênese é possível 

determinar a viabilidade celular através do uso de corantes específicos, fornecendo 
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importantes informações sobre as condições ideais para a indução de calos 

embriogênicos (LIMA, 2009). A embriogênese somática indireta é o método mais 

comumente utilizado para obtenção de embriões somáticos para usos práticos e tem sido 

descrita para numerosas espécies (RAEMAKERS et al., 1995). Embriões somáticos se 

assemelham morfologicamente aos embriões zigóticos, no entanto, eles desenvolvem-se 

por meio de vias diferentes (GEORGE et al., 2008). As principais diferenças entre os 

embriões somáticos e zigóticos relacionam com o fato de os embriões somáticos se 

desenvolverem livres de correlações físicas, fisiológicas e genéticas que ocorrem 

durante o desenvolvimento de um embrião zigótico (ZIMMERMANN, 1993). Uma 

particularidade dos embriões somáticos é a presença de um sistema vascular fechado, 

sem conexão vascular com os tecidos do explante inicial (HACCIUS, 1978). 

A manutenção de culturas embriogênicas tem inúmeras aplicações no cultivo de 

plantas (RAEMARKERS et al., 1995). Os embriões somáticos podem ser 

criopreservados, o que torna possível estabelecer bancos de germoplasma. Alem disso, 

as culturas embriogênicas representam um sistema bastante eficiente para a aplicação de 

técnicas de biotecnologia, como transformação genética, indução e seleção de mutações 

e regeneração de plantas. 

Material genético, tipo de explante, condições de cultivo com luz (radiância, 

qualidade e fotoperíodo), concentração do meio basal (sacarose, nível de nitrogênio e 

composição), elementos minerais, agentes geleificantes, reguladores de crescimento e 

pH do meio de cultura são importantes fatores que afetam o processo da embriogênese 

somática (PREECE, 1995). Martinez - Palacios et al. (2003), conseguiram embriões 

somáticos a partir de segmentos caulinares de Agave victoriae-reginae T. Moore, 

cultivados em meio MS suplementado com 2,4-D acrescido de 3,0% de sacarose. 

Santacruz – Ruvalcaba & Portillo (2009) produziram um número elevado de embriões 

somáticos em Agave tequilana Weber com 3,0% e 6,0% de sacarose. Embriões 

somáticos foram diferenciados a partir de calos embriogênicos de Agave vera-cruz Mill 

em meio MS contendo apenas citocinina ou em combinação com auxina e acrescido 

com L-glutamina (TEJAVATHI et al., 2007). 

Meios com alta concentração salina tais como o MS (MURASHIGE & SKOOG, 

1962), o SH (SCHENK & HILDEBRANDT, 1972), e o B5 (GAMBORG et al., 1968) 

têm sido usados pelos efeitos positivos no crescimento e desenvolvimento de embriões 

somáticos. Para a embriogênese somática normalmente são empregados pelo menos 

dois diferentes meios de cultura. O primeiro meio é utilizado visando à indução da 
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embriogênese somática, enquanto que o segundo visa permitir o desenvolvimento dos 

embriões somáticos. As condições que favorecem a primeira fase, geralmente, inibem a 

segunda.  Demeter et al. (2010) induziram calos embriogênicos em Crocus heuffelianus 

com meio MS suplementado com 10 mg L
-1

 de ácido naftalenoacético (ANA), 1 mg L
-1

 

de 6-benziladenina (BA) e vitaminas Gamborg. Na segunda etapa (regeneração) foi 

utilizado o meio MS, vitaminas Gamborg, 0,05 mg L
-1

 de ANA e 0,5 mg L
-1

 BA. 

Culturas embriogênicas são geralmente iniciadas à partir de explantes 

embrionários, juvenis ou maduros cultivados em meios semi-sólidos, contendo altos 

níveis das auxinas: ANA, 2,4-D, e Picloran (20-100 μM) com ou sem uma das 

citocininas:  BAP, CIN, Thidiazuron (10-20 μM). Apenas algumas células nos explantes 

primários são competentes para a indução embriogênica, que de acordo com DUDITIS 

et al. (1995) pode ser o resultado da variação de sensibilidade a auxina dessas células. 

Rodriguez - Garay et al. (1996b) relataram embriogênese somática direta em explantes 

foliares de Agave victoria - reginae T. Moore, em meio MS suplementado com 2,4-D, 

acrescido de vitaminas L-2. Portillo et al. (2007) produziram embriões somáticos a 

partir de folhas de Agave tequilana Weber utilizando meio MS suplementado com BAP 

combinado com a auxina 2,4-D. Deste modo, em espécies de agave, a fonte de explante, 

o tipo de regulador de crescimento  e sua concentração, são importantes no que diz 

respeito à indução da embriogênese somática. 

 A embriogênese somática é um processo complexo onde a qualidade do produto 

final, ou seja, a sobrevivência e crescimento de plantas regeneradas dependem 

das condições previstas em fases anteriores. Apenas os embriões maduros 

que acumularam materiais de armazenamento suficiente e  que tenham adquirido 

tolerância à dessecação no final de maturação, desenvolvem plantas normais. 

O entendimento de processos de indução, multiplicação e maturação dos 

embriões somáticos pode levar ao desenvolvimento de processos automatizados de 

embriogênese somática, diminuindo a mão de obra, barateando a sua utilização. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos 

Vegetais da Unidade Experimental Horto Florestal da UEFS, Laboratório de 

Micromorfologia Vegetal (UEFS) e no Laboratório de Anatomia Vegetal da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para a montagem dos experimentos utilizou-se 

como explantes, bulbilhos de sisal coletados com o auxilio de um lençol, evitando o 

contato com o solo, no município de São Domingos - BA que foram submetidos ao 

protocolo de desinfestação desenvolvido por (QUEIROZ et al., 2006). Para o 

estabelecimento in vitro, utilizou-se o meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 

1962) com a metade da concentração de sais (MS ½) , acrescido de sacarose (30 g L
-1

), 

solidificado com agar (7,0 g L
-1

). O pH foi ajustado em 5,8 antes da autoclavagem do 

meio.  Foram distribuídos 15 mL do meio em tubos de ensaio (25x150 mm). 

Após a inoculação, os tubos de ensaio foram mantidos em sala de crescimento 

com temperatura de 25 ± 3ºC, sob fotoperíodo de 16h, e radiação fotossintética ativa de 

15 mol m
2
 s

-1
, fornecida por lâmpadas fluorescentes branca-frias. 

 

4.1. Indução de calos embriogênicos (calogênese)  

Para a indução de calos, os explantes foram obtidos por meio de cortes na base 

dos bulbilhos e inoculados em meio de cultura MS ½ acrescido de diferentes 

reguladores de crescimento: Experimento 1 - 2,4-D (ácido 2,4 diclorofenoxiacético - 

0,0; 13,6; 27,2 e 40,8 µM) x BAP (benzilaminopurina - 0,0; 22,2; 44,4 e 88,8 µM); 

experimento 2 - 2,4-D (ácido 2,4 diclorofenoxiacético - 0,0; 13,6; 27,2 e 40,8 µM ) x 

CIN (cinetina - 0,0; 23,25; 46,50 e 93,00 µM); experimento 3 – ANA (ácido 

naftalenoacético -  0,0; 8,06; 16,12 e 24,18 µM) x CIN (cinetina 0,0; 23,25; 46,50 e 

93,00 µM).  

Após a inoculação, 50% dos tubos de ensaio foram mantidos em sala de 

crescimento com temperatura de 25 ± 3ºC, sob fotoperíodo de 16h, e radiação 

fotossintética ativa de 15 mol m
2 

s
-1

, fornecida por lâmpadas fluorescentes branca-frias 

e o restante foram cultivados no escuro. 

Para cada experimento, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em 

fatorial 2 x 4 x 4  (luz e escuro x concentrações de auxina x concentrações de 

citocinina), com cinco repetições por tratamento, sendo cada repetição composta por 2 

tubos de ensaio contendo um explante por tubo totalizando 32 tratamentos. 



27 

 

 Após 30 dias avaliou-se a porcentagem de explantes com calos (explantes 

responsivos). 

 

4.2. Avaliação da viabilidade celular dos calos 

Para avaliar o perfil e a viabilidade celular dos calos de A. sisalana Perr., foram 

coletadas amostras (50 mg) de calos dos experimentos (Indução de calos) que foram 

homogeneizadas com 1,5 e 3,0 mL do reagente CTT (cloreto de 2,3,5 trifeniltetrazólio) 

0,6% (p/v), preparado em solução tampão fosfato pH 7,4 (FARIA et al., 2009) e 

corantes como carmim acético e azul de touludina. Logo em seguida as amostras foram 

enxaguadas com água destilada e montadas as lâminas. As fotomicrografias foram 

realizadas com câmera digital Olympus acoplada em microscópio de luz transmitida, 

Zeiss Axioskop 2. 

 

4.3. Estudos anatômicos da embriogênese somática 

A análise histológica e morfológica do processo embriogênico foi feita em 

diferentes estádios de desenvolvimento, através de microscopia óptica, com registros 

fotográficos. As amostras foram coletadas do experimento de indução de calos obtidos 

do tratamento que continha 13,6 µM de 2,4 – D e 88,8 µM de BAP e consistiam de 

massas calogênicas contendo diferentes estádios de embriões somáticos. Para análise 

histológica, as amostras foram fixadas em FAA (0,2M, pH 7,2) por 24 horas, seguido de 

uma desidratação em uma série etílica (30% - 95%) expondo o material  por uma hora 

em cada série. Para infiltração e emblocamento das amostras utilizou-se o kit Historesin 

(Hidroxietilmetacrilato Leica Heidelberg). As amostras permaneceram por 3 a 4 dias em 

recipiente à vácuo e a polimerização foi realizada à temperatura ambiente. O material 

emblocado foi seccionado (5 - 8 µm de espessura) transversalmente com o uso de um 

micrótomo rotativo (Leica RM 2145). Em seguida as lâminas foram coradas em solução 

aquosa de azul de toluidina 0,05% (O’ BRIEN et al.,1981).  

As fotomicrografias foram realizadas com câmera digital Olympus acoplada em 

microscópio de luz transmitida, Zeiss Axioskop 2. 

 

4.4. Maturação e conversão dos embriões somáticos em plantas  

Para a maturação e a conversão dos embriões somáticos em plantas foram 

montados dois experimentos utilizando os calos embriogênicos obtidos nos 

experimentos anteriores. No primeiro experimento, aproximadamente 250 mg  de 
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massas calogênicas oriundas do meio que continha 13,6 µM de 2,4 – D e 88,8 µM de 

BAP, foram transferidas para o meio de cultura MS ½  suplementado com BAP (0,0; 

13,32; 26,64; 39,96 µM) acrescido com 30 g L
-1

 e 40 g L
-1

 de sacarose. Utilizou-se o 

delineamento inteiramente casualizado, com 4 x 2 (concentrações de BAP x 

concentrações de sacarose), totalizando 8 tratamentos com 10 repetições por tratamento, 

sendo cada repetição composta por 5 tubos de ensaio contendo um explante por tubo. 

Num segundo experimento, aproximadamente 250 mg de calos obtidos a partir dos 

tratamentos que continham 16,12 µM  de ANA ;46,5 µM de CIN e 27,2 µM  de 2,4 – D 

,46,5 µM de CIN com foram transferidos para meio de cultura MS ½, suplementado 

com CIN (0,0; 4,65; 9,3; 13,95; 18,6 µM) acrescido com 30 g L
-1 

de sacarose. Utilizou-

se o delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos (concentrações de CIN) 

com 10 repetições por tratamento, sendo cada repetição composta por 4 tubos de ensaio 

contendo um explante por tubo.  

Após a inoculação os tubos de ensaio permaneceram em sala de crescimento 

com temperatura de 25 ± 

ativa de 15 µmol m
-2

s
-1

. 

Aproximadamente aos 90 dias após a inoculação avaliou-se o número médio de 

embriões convertidos em plantas. Os embriões somáticos foram contados segundo 

RODRÍGUEZ-SAHAGÚN et al. (2011). 

Para minimizar as perdas da transferência do cultivo in vitro para ex vitro, para 

serem aclimatizadas, as plântulas enraizadas foram transferidas para sacos plásticos de 

polietileno contendo terra vegetal, foram cobertas com copos plásticos transparentes 

(300 mL) e mantidas em casa de vegetação (50% de luminosidade). As mudas foram 

irrigadas uma vez ao dia. Os copos foram retirados após 7 dias, quando se considerou a 

planta totalmente aclimatizada. Avaliou-se após 30 dias, a taxa de sobrevivência das 

plantas.  

 

4.5. Produção de sementes sintéticas 

Para o encapsulamento dos embriões, utilizou-se como matriz, o meio de cultura 

MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), isento de cloreto de cálcio (CaCl2.2H20), 

acrescido de sacarose (2,0%) e de alginato de sódio (3%). O pH do meio foi ajustado em 

5,8 antes da autoclavagem. Embriões somáticos formados a partir de calos cultivados 

em meio com 13,6 µM de 2,4 – D e 88,8 µM de BAP foram utilizados na montagem do 

experimento. Os embriões foram selecionados e misturados à matriz de alginato de 
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sódio e com o auxilio de uma pipeta foram individualmente resgatados e gotejados em 

uma solução de CaCl22H20 (100 µM), permanecendo por 20 minutos para complexação. 

Em seguida, as sementes sintéticas, foram lavadas três vezes em água destilada. As 

sementes foram mantidas em placas de Petri com cerca de 2 mL de água destilada e 

estas em sala de crescimento com  temperatura de 25 ± 3ºC, sob fotoperíodo de 16h, e 

radiação fotossintética ativa de 15 mol m
2 

s
-1

, fornecida por lâmpadas fluorescentes 

branca-frias. A cada 7 dias foi avaliada as condições das unidades encapsuláveis por um 

período de 28 dias. Após esse período as unidades encapsuláveis foram colocadas no 

nitrato de potássio (50 µM) por 20 minutos afim de descomplexar, passando por três 

lavagens em água destilada. Cerca de 20 unidades encapsuláveis com embriões em 

estádio de torpedo foram colocadas pra germinar em vasos plásticos de polietileno (500 

g) com terra vegetal adquirida na Unidade Experimental Horto Florestal da UEFS e 

mantidas em casa de vegetação (50% de luminosidade), as plantas foram irrigadas duas 

vezes ao dia.  Avaliou-se após 15 dias a taxa de sobrevivência das plantas. 

 

4.6. Análise estatística         

 Os dados foram avaliados estatisticamente, mediante a análise de variância, 

testando-se as médias pelo Teste de Tukey e através de Regressão, para os fatores 

qualitativos e quantitativos, respectivamente. Os dados foram analisados usando o 

programa SISVAR, v 4.3, desenvolvido pela UFLA (FERREIRA, 2003). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Indução de calos embriogênicos (calogênese) 

5.1.1. Experimento 1 

               De acordo com a análise de variância, a tripla interação (2,4-D x BAP x LUZ) 

influenciou de modo significativo (p < 0,01), a variável porcentagem de calos em 

explantes de bulbilhos de A. sisalana Per. (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para porcentagem de calos (%C) em explantes 

de bulbilhos de sisal (Agave sisalana Perrine) em função de diferentes concentrações de 

2,4-D e BAP na presença e ausência de luz. Feira de Santana, 2012. 

 

                   FV                                          GL 

QUADRADO MÉDIO 

% CALOS
z
 

2,4-D 3 0,1007
**

 

BAP 3 0,0068
ns

 

LUZ 1 0,0039
ns

 

2,4-D x BAP 9 0,1007
**

 

2,4-D x LUZ 3 0,0124
ns

 

BAP x LUZ 3 0,1411
**

 

2,4-D x BAP x LUZ 9 0,0472
**

 

RESÍDUO                128 0,089 

MÉDIA  66,25 

CV%  9,64 
   **, *, ns = Teste F, significativo p<0,01, p<0,05 ou não significativo. z Dados originais de % foram transformados  

em arc sen 1X . 

 

 

 Os explantes de bulbilhos de A. sisalana Per. tiveram excelentes respostas para 

indução de calos cultivados com os reguladores de crescimento 2,4 – D e BAP, 

demonstrando que os mesmos são cruciais para a formação dos calos. Resultados 

semelhantes foram obtidos por MART´INEZ-PALACIOS et al. (2003) e por 

RODRÍGUEZ-SAHAGÚN et al. (2011) usando os mesmos reguladores em explantes 

de Agave victoriae e de A. tequilana Weber var. Azul, respectivamente.  

Houve 100% de formação de calos quando os explantes foram cultivados nos 

meios que continham apenas 2,4 – D (13,6; 27,2 e 40,8 µM) ou apenas BAP (88,8 µM) 

ou 2,4 – D (27,2 µM) associado com BAP (88,8 µM), na presença de luz (Tabela 2), ou 

quando foram cultivados nos meios que continham 13,6 e 40,8 µM de 2,4 – D com 22,2 

µM de BAP ou 40,8 µM de 2,4 –D e 44,4 µM de BAP e 27,2 µM de 2,4 – D com 88,8 

µM de BAP na ausência de luz (Tabela 3). 
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Tabela 2. Porcentagem de calos em bulbilhos de A. sisalana Per., após 30 dias de 

cultivo em meio MS ½ com diferentes concentrações de 2,4 – D (0,0; 13,6; 27,2 e 40,8 

µM) e diferentes concentrações de BAP (0,0; 22,2; 44,4 e 88,8 µM) na presença de luz. 

Feira de Santana, 2012. 

BAP 

2,4 - D 0,0 µM 22,2 µM 44,4 µM 88,8 µM 

0,0 µM 10,0 bC 30,0 aBC
b
 70,0 aAB 100,0 aA

a
 

13,6 µM 100,0 aA
a
 50,0 aB

b
 70,0 aAB

a
 40,0 bB 

27,2 µM 100,0 aA 60,0 aA 60,0 aA 100,0 aA 

40,8 µM 100,0 aA 40,0 aB
b
 50,0 aB

b
 60,0 abAB

a
 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na mesma coluna, e maiúsculas na mesma linha, não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey p< 0,05. 

 

 

Tabela 3. Porcentagem de calos em bulbilhos de A. sisalana Per., após 30 dias de 

cultivo em meio MS ½ com diferentes concentrações de 2,4 – D (0,0; 13,6; 27,2 e 40,8 

µM) e acrescido com diferentes concentrações de BAP (0,0; 22,2; 44,4 e 88,8 µM) na 

ausência de luz. Feira de Santana, 2012. 

BAP 

2,4 - D 0,0 µM 22,2 µM 44,4 µM 88,8 µM 

0,0 µM 20,0 bB 90,0 aA
a
 50,0 bcA 50,0 bAB

b
 

13,6 µM 60,0 abAB
b
 100,0 aA

a
 20,0 cB

b
 50,0 bB 

27,2 µM 80,0 aA 70,0 aA 80,0 abA 100,0 aA 

40,8 µM 90,0 aA 100,0 aA
a
 100,0 aA

a
 20,0 bB

b
 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na mesma coluna, e maiúsculas na mesma linha, e minúsculas 

sobrescritas (entre as luminosidades) não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey p< 0,05. 

 

 

As auxinas são capazes de iniciar a divisão celular e controlar os processos de 

crescimento e elongação celular. Segundo George et al. (2008),o 2,4-D tem efeito no 

metabolismo do RNA, induzindo a transcrição de RNAs mensageiros capazes de 

codificar proteínas para o crescimento e que podem induzir a proliferação celular 

desordenada. Os calos cultivados sob radiação fotossintética apresentavam coloração 

variando de esverdeada (na ausência da auxina) (Figura 1A), à esbranquiçados 

translúcidos friáveis (quando adicionado citocinina) (Figuras 1E e F), enquanto que na 
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ausência da luz, os calos mostravam – se amarelados com aspecto semi – compacto 

(Figura 1C). Mesmo na ausência da auxina foi possível observar a presença de calos 

superficialmente no explante, isso se deve provavelmente pela presença de auxinas 

endógenas do explante (Figura 1D). 

 

Figura 1. Aspectos da coloração e textura dos calos de bulbilhos de A. sisalana Per., 

formados em meio MS ½ suplementado com diferentes concentrações de 2,4 – D e  

BAP cultivados na ausência (B e C) e presença de luz (A, D, E e F). A - (0,0 µM de 2,4 

– D e 0,0 µM de BAP), B - (0,0 µM de 2,4 – D e 0,0 µM de BAP), C - (27,2 µM de 2,4 

– D e 0,0 µM de BAP), D - (0,0 µM de 2,4 – D e 44,4 µM de BAP), E - (13,6 µM de 

2,4 – D e 88,8 µM de BAP) e F - (27,2 µM de 2,4 – D e 88,8 µM de BAP). Feira de 

Santana, 2012. 

 

5.1. 2. Experimento 2 

Os explantes de sisal tiveram ótimas respostas morfogênicas com o estímulo 

promovido pelos reguladores de crescimento 2,4D e cinetina, apresentando em média 

66% de calos. Houve efeito significativo (p< 0,01 e p< 0,05), para todas as fontes de 

variação (Tabela 4). 
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Tabela 4. Resumo da análise de variância para porcentagem de calos (%C) em explantes 

de bulbilhos de sisal (Agave sisalana Perrine) em função de diferentes concentrações de 

2,4-D e CIN na presença e ausência de luz. Feira de Santana, 2012. 

 

                   FV                                          GL 

QUADRADO MÉDIO 

% CALOS z 

2,4-D 3 0,1376
**

 

CIN 3 0,0839
**

 

LUZ 1 0,3507
**

 

2,4-D x CIN 9 0,0579
**

 

2,4-D x LUZ 3 0,0642
 *
 

CIN x LUZ 3 0,1047
**

 

2,4-D x CIN x LUZ 9 0,0339
*
 

RESÍDUO 128          0,0173 

MÉDIA        66,00 

CV%       9,64 
   **, *, ns = Teste F, significativo p<0,01, p<0,05 ou não significativo. z Dados originais de % foram transformados 

 em arc sen 1X . 

 

 

 Pode-se observar que na presença de luz, as maiores médias (100%) foram 

obtidas quando utilizou-se 27,2 µM de 2,4 – D na ausência de CIN ou associado a 23,25 

µM de CIN e no meio que continha 40,8 µM de 2,4 – D com 23,25 µM de CIN. (Tabela 

5). De modo geral os resultados deste experimento (2,4-D e CIN) proporcionaram 

resultados significantemente melhores quando os explantes foram cultivados no escuro 

(Tabela 6). Rodríguez-Sahagún et al. (2011) utilizando folha como fonte de explante 

obtiveram calos embriogênicos em Agave tequilana Azul, em diferentes fontes de luz. 

Os autores verificaram que a presença da luz é fundamental tanto para a fase de indução 

de calos quanto para a fase de obtenção dos embriões. 
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Tabela 5. Porcentagem de calos em bulbilhos de A. sisalana Per., após 30 dias de 

cultivo em meio MS ½ com diferentes concentrações de 2,4 – D (0,0; 13,6; 27,2 e 40,8 

µM) e diferentes concentrações de CIN (0,0; 23,25; 46,50 e 93,0 µM) na presença de 

luz. Feira de Santana, 2012. 

CINETINA 

2,4 - D 0,00 µM 23,25 µM 46,50 µM 93,00 µM 

0,0 µM 20,0 bA 40,0 bA 50,0 aA 60,0 aA 

13,6 µM 60,0 bA 40,0 bA
b
 50,0 aA

b
 30,0 aA

b
 

27,2 µM 100,0 aA 80,0 abA 10,0 aB
b
 10,0 aB

b
 

40,8 µM 80,0 aAB 100,0 aBB 20,0 aC
b
 30,0 aBC

b
 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na mesma coluna, e maiúsculas na mesma linha, e minúsculas 

sobrescritas (entre as luminosidades) não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey  p< 0,05. 

 

 

 

 

Tabela 6. Porcentagem de calos em bulbilhos de A. sisalana Per., após 30 dias de 

cultivo em meio MS ½ com diferentes concentrações de 2,4 – D (0,0; 13,6; 27,2 e 40,8 

µM) e acrescido com diferentes concentrações de CIN (0,0; 23,25; 46,50 e 93,0 µM) na 

ausência de luz. Feira de Santana, 2012. 

CINETINA 

2,4 - D 0,00 µM 23,25 µM 46,50 µM 93,00 µM 

0,0 µM 10,0 bA 60,0 aA 40,0 bA 40,0aA 

13,6 µM 50,0 abA 100,0 aA
a
 100,0 aA

a
 80,0 aA

a
 

27,2 µM 70,0 aA 80,0 aA 90,0 abA
a
 50,0 aA

a
 

40,8 µM 90,0 aA 100,0 aA 100,0 aA
a
 80,0 aA

a
 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na mesma coluna, e maiúsculas na mesma linha, e minúsculas 

sobrescritas (entre as luminosidades) não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey  p< 0,05. 

 

 

Os calos cultivados sem radiação fotossintética apresentaram coloração variando 

de esverdeada com aspecto compacto (na ausência da auxina) à esbranquiçados 

translúcidos friáveis quando cultivados em meio que continha 13,6 µM de 2,4 – D e 

23,25 µM de CIN (Figura 2A). Os explantes que foram expostos a radiação 

fotossintética e cultivados em meio desprovido de 2,4-D mostravam – se compactos, 

enquanto que os explantes que foram submetidos a auxina associada com CIN 
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expressavam  uma coloração um  pouco amarelada com calos friáveis na superfície dos 

explantes (Figuras 2 D, E e F). Nos explantes cultivados nas maiores concentrações de 

2,4 – D, na ausência de CIN, pode-se observar a formação de massas nodulares em 

forma globulares, compactas, amarelas ou translúcidas (Figura 2B). As massas 

nodulares aparecem comumente em monocotiledôneas e são formadas a partir da região 

basal dos explantes. De acordo com Hosoki & Asahira, (1980), a região basal de 

espécies monocotiledôneas possuem elementos vasculares que podem conter células 

competentes para rediferenciação quando ativadas por reguladores de crescimento. 

Alves et al. (2006) em experimentos com a bromélia Vriesea reitzii,, utilizaram o meio 

MS com 2,4-D e cinetina na fase de indução e também observaram a formação de 

massas nodulares. 

 

 

 

 

Figura 2. Aspectos da coloração e textura dos calos de bulbilhos formados em meio MS 

½ suplementado com diferentes concentrações de 2,4 – D e  CIN cultivados na ausência 

(A, B e C) e presença de luz (D, E e F). A - (13,6 µM de 2,4 – D e 23,25 µM de CIN), B 

- (40,8 µM de 2,4 – D e 0,0 µM de CIN), C - (0,0 µM de 2,4 – D e 93,0 µM de CIN), D 

- (27,2 µM de 2,4 – D e 46,5 µM de CIN), E - (27,2 µM de 2,4 – D e 23,25 µM de CIN) 

e F - (40,8 µM de 2,4 – D e 23,25 µM de CIN). Feira de Santana, 2012. 
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5.1.3. Experimento 3 

 

Para os explantes cultivados em meio suplementado com ANA e CIN (Tabela 

7), pode-se observar que houve efeito altamente significativo (p< 0,01), para a interação 

tripla (ANA x CIN x LUZ), apresentando em média 33% de calos. 

 

Tabela 7. Resumo da análise de variância para porcentagem de calos (%C) em explantes 

de bulbilhos de sisal (Agave sisalana Perrine) em função de diferentes concentrações de 

ANA e CIN na presença e ausência de luz. Feira de Santana, 2012. 

 

                   FV                                          GL 

QUADRADO MÉDIO 

% CALOS z 

ANA 3 0,2098** 

CIN 3 0,196
ns

 

LUZ 1 0,2893** 

ANA x CIN 9 0,0630** 

ANA x LUZ 3 0,0397
ns

 

CIN x LUZ 3 0,0213
ns

 

ANA x CIN x LUZ 9 0,0523** 

RESÍDUO 128 0,0178 

MÉDIA  33,13 

CV%  11,68 
   **, *, ns = Teste F, significativo p<0,01, p<0,05 ou não significativo. z Dados originais de % foram transformados  

em arc sen 1X . 

 

  

De modo geral os reguladores de crescimento ANA e CIN foram menos 

eficientes na formação de calos em bulbilhos de A. sisalana Per., tanto na presença 

(Tabela 8) como na ausência de luz (Tabela 9) se comparados aos experimentos 1 e 2. 

As melhores respostas foram observadas quando os explantes foram cultivados na 

ausência de luz, sendo o melhor resultado obtido quando explantes foram cultivados em 

meio que continha 23,25 µM de CIN e 24,18 µM de ANA. Estes resultados diferem 

daqueles encontrados por NIKAM et al. (2003) que observaram uma maior produção de 

calos em A. sisalana Per. quando os explantes de bulbilhos foram cultivados em meio 

de cultura com ANA e CIN na presença de luz.  
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Tabela 8. Porcentagem de calos em bulbilhos de A. sisalana Per., após 30 dias de 

cultivo em meio MS ½ com diferentes concentrações de ANA (0,0; 8,06; 16,12 e 24,18 

µM) e diferentes concentrações de CIN (0,0; 23,25; 46,50 e 93,0 µM) na presença de 

luz. Feira de Santana, 2012. 

CINETINA 

ANA 0,00 µM 23,25 µM 46,50 µM 93,00 µM 

0,00 µM 0,0 aA 0,0 aA 20,0 aA 10,0 bA 

8,06 µM 10,0 aA 40,0 aA 20,0 aA 10,0 bA
b
 

16,12 µM 50,0 aB
b
 0,0 aB

b
 30,0 aAB 80,0 aA 

24,18 µM 40,0 aA 0,0 aA
b
 40,0 aA 20,0 bA 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na mesma coluna, e maiúsculas na mesma linha, e minúsculas 

sobrescritas (entre as luminosidades) não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey  p< 0,05. 

 

 

 

Tabela 9. Porcentagem de calos em bulbilhos de A. sisalana Per., após 30 dias de 

cultivo em meio MS ½ com diferentes concentrações de ANA (0,0; 8,06; 16,12 e 24,18 

µM) e acrescido com diferentes concentrações de CIN (0,0; 23,25; 46,50 e 93,0 µM) na 

ausência de luz. Feira de Santana, 2012. 

CINETINA 

ANA 0,00 µM 23,25 µM 46,50 µM 93,00 µM 

0,00 µM 0,0 bA 10,0 bA 20,0 aA 20,0 bA 

8,06 µM 0,0 bB 30,0 bAB 50,0 aAB 80,0 aA
a
 

16,12 µM 90,0 aA
a
 40,0 bAB

a
 30,0 aB 60,0 abAB 

24,18 µM 70,0 aAB 100,0 aA
a
 50,0 aAB 40,0 abB 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na mesma coluna, e maiúsculas na mesma linha, e minúsculas 

sobrescritas (entre as luminosidades) não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey  p< 0,05. 

 

 

Quando associou-se ANA com CIN na ausência de luz, os calos apresentavam-

se friáveis e esbranquiçados (Figuras 3A e B). Houve a formação de calos rizogênicos 

em todos explantes cultivados sob radiação fotossintética, em meios de cultura 

desprovidos de CIN (Figura 3 C). Condições de luz  são particularmente importantes, 

há vários relatos na literatura sobre a influência da qualidade da luz sobre a 
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embriogênese somática, sendo que seus efeitos podem variar, dependendo da espécie 

estudada e dos estádios de desenvolvimento (TORNÉ et al., 2001). Na presença de luz, 

pode-se observar nos explantes calos compactos quando cultivados na ausência de ANA 

e a medida em que a concentração foi aumentada e associada a CIN,  os explantes 

apresentaram calos amarelados e friáveis (Figuras 3 D, E e F). De acordo com as 

observações de GEORGE et al. (2008), os calos apresentam expressões morfogênicas 

distintas, o tipo de calo formado em um determinado genótipo, seu grau de 

diferenciação celular e potencial morfogênico dependem do explante e dos constituintes 

do meio de cultura. 

 

 
 

Figura 3. Aspectos da coloração e textura dos calos de bulbilhos formados em meio MS 

½ suplementado com diferentes concentrações de ANA e  CIN cultivados na ausência 

(A e B) e presença de luz (C, D, E e F). A - (8,06 µM de ANA e 23,25 µM de CIN), B - 

(16,2 µM de ANA e 93,0 µM de CIN), C - (16,2 µM de ANA e 0,0 µM de CIN), D - 

(16,2 µM de ANA e 46,5 µM de CIN), E – (8,06 µM de ANA e 93,0 µM de CIN) e F - 

(0,0 µM de ANA e 46,5 µM de CIN). Feira de Santana, 2012. 

 

 

5.2. Avaliação da viabilidade celular dos calos 

Observações microscópicas, afirmaram a individualidade de células dissociadas 

e divisão ativa assimétrica em suspensão. Os testes com o corante TTC (2,3,5-cloreto de 

trifeniltetrazólio) indicaram a presença de enzimas desidrogenases ativas através da 

coloração vermelha das células (Figura 4 B,  I e J) de A. sisalana Per., evidenciando o 
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padrão destas. Foi possível observar células em ativa divisão mitótica (Figuras 4 F e G), 

alongadas (D e E) e agregados de células (Figuras 4 A e F), junto com células que 

caracterizam-se potencialmente embriogênicas, pequenas e isodiamétricas (Figuras 4 A, 

B e C). 

Em geral, os explantes de A. sisalana Per. cultivados em meio MS ½ acrescidos 

dos reguladores de crescimento responderam positivamente ao processo de calogênese. 

Segundo Guerra et al. (1999) na maioria dos modelos de embriogênese induzidos in 

vitro, as auxinas e entre elas o 2,4-D, são consideradas as substâncias responsáveis pelo 

desencadeamento dos processos de desdiferenciação (modelos indiretos) e 

rediferenciação (modelos diretos), alterando determinação e conferindo novas 

competências às células responsivas presentes nos explantes. 

O padrão assimétrico da primeira divisão é uma característica importante para o 

início do caminho do desenvolvimento embrionário. Duditis et al. (1995), sugeriram 

que a divisão assimétrica é provavelmente a consequência da migração da região 

nuclear central da célula para a periferia. Foi possível visualizar através das observações 

microscópicas, células embriogênicas em divisão assimétrica periclinal (Figura 4 G) 

formando uma célula apical e basal e célula do suspensor (Figura 4 H, J e L) passando 

para a fase de pró – embrião (Figura 4 L)  de onde provavelmente surgiram os embriões 

somáticos. Estruturas semelhantes foram encontradas por PORTILLO et al. (2007), em 

Agave tequilana Weber. Segundo George et al. (2008), a célula apical passa por 

sucessivas divisões dando origem ao embrião, enquanto que a célula basal através de 

divisões anticlinais formará um possível suspensor. Essas observações confirmam 

apenas a origem unicelular dos embriões somáticos em A. sisalana Per. e esses 

resultados corroboram com os encontrados por PORTILLO et al. (2007) e por 

SANTACRUZ-RUVALCABA & PORTILLO (2009)  trabalhando com A. tequilana 

Weber e diferem dos resultados encontrados por MART´INEZ-PALACIOS et al. (2003) 

em Agave victoria-reginae T. Moore e por TEJAVATHI et al. (2007) em Agave vera-

cruz onde os autores observaram origens multicelulares enquanto que os embriões 

produzidos por  NIKAM et al. (2003) em  A. sisalana Per. tiveram origens uni e 

multicelulares.  
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Figura 4. Perfil das células encontradas em calos semi – compactos de A. sisalana Per. 

formados a partir da base de bulbilhos cultivadas em meio de cultura MS ½ com 

diferentes concentrações de auxinas e citocininas. A – Agrupamento de células. Barra 

(A) = 20 µm; B e C - Células embriogênicas isoladas. Barra (B e C) = 20 µm. D e E – 
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células alongadas não embriogênicas. Barra (D e E) 20 µm; F – Agrupamento de células 

e divisão celular (seta). Barra (F) 20 µm. G – Estrutura embriogênica polarizada, 

resultado das primeiras divisões celulares com célula apical e basal.  Barra (G) = 20 µm; 

H, I e J - Estrutura embriogênica polarizada, resultado das primeiras divisões celulares 

com célula apical e células do suspensor. Barra = ( H ) 0,05 µm; (I e J) 0,10 µm. L – Pró 

embrião com três células e suspensor. Barra = (L) 0,10 µm. Ca - célula apical; cb – 

célula basal; cs – célula do suspensor. Figuras A, C, E, F, G, H e L coradas com carmin 

acético, D – corada com azul de touludina e B, I e J – coradas com 2,3,5-cloreto de 

trifeniltetrazólio. 

 

 

5.3. Estudos anatômicos da embriogênese somática 

Observa-se na região periférica do calo, a presença de massas pró – 

embriogênicas (Figuras 5 A e B) e embriões em diferentes estádios de desenvolvimento, 

principalmente na fase globular (Figura 5 M) e torpedo (Figuras 5 C, D, E, F, I e J). A 

análise histológica das massas pró - embriogênicas formadas a partir de calos semi – 

compactos de sisal evidenciou intensa divisão das células epidérmicas e das camadas 

corticais, que se agrupam em fileiras radiais ocorrendo uma proliferação desordenada 

das células parenquimáticas que empurram a epiderme para o exterior, culminando com 

sua ruptura. Padrões semelhantes de desenvolvimento dos embriões somáticos para o 

gênero Agave foram encontrados por NIKAM et al. (2003); TEJAVATHI et al. (2007);  

e por PORTILLO et al. (2007). As regiões mais internas dos embriões somáticos 

mostraram células vacuoladas com citoplasma denso e núcleos evidentes e pequenos 

elementos traqueais de xilema. Os feixes vasculares primários (protoxilema) em geral 

não se organizam concentricamente, aparecendo dispersos no parênquima fundamental 

nas monocotiledôneas (Figura 5 E) mostrando também a deposição de parede 

secundária ocorrendo de forma anelar e helicoidal da parede secundária (Figura 5 G e 

detalhe em H), esse padrão pode sofrer colapso facilmente, porém tem a vantagem da 

extensibilidade (APPEZZATO-DA-GLÓRIA & CARMELLO-GUERREIRO, 2003). 

As análises também não revelaram qualquer ligação vascular entre os embriões 

somáticos e o calo mãe, que confirmou a individualidade de embriões somáticos (Figura 

5 F) conforme descrito por (HACCIUS, 1978). Esta característica dos embriões 

somáticos aliados a sua bipolaridade torna este modelo morfogenético distinto dos 

processos de organogênese (GUERRA et al., 1999).  
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Figura 5 – Cortes anatômicos de embriões somáticos de  A. sisalana Perr. A e B 

Massas pró – embriogênicas (seta) Barra (A) = 0,2 mm e (B) = 0,5 mm; C, D e E – 

Embrião somático em estádio de torpedo e células do pró-câmbio Barra (C) = 0,5 mm, 

(D) = 0,6 mm e (E) 0,75 mm; F – Embrião somático em estádio de torpedo mostrando o 

meristema apical e radicular e feixes vasculares Barra (F) = 1,0 mm; G e H – Detalhes 
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da deposição dos feixes vasculares e células vasculares Barra (G) = 70 µm e (H) 30 µm; 

I e J – Embriões somáticos em estádio de torpedo Barra (I) = 3 mm e (J) = 0,9 mm ; L – 

Células vacuoladas evidenciando os núcleos e detalhes do pró- câmbio em embrião no 

estádio de torpedo Barra (L) = 20 µm e M – Embrião somático em estádio globular 

Barra (M) = 0,6 mm. Mpe – Massa pró-embriogênica; eg – embrião globular; pc – pró – 

câmbio; ma – meristema apical; mr – meristema radicular; cv – célula vacuolada; n – 

núcleo.   

 
 

5.4. Maturação e conversão dos embriões somáticos em plantas 

 5.4.1. Experimento 1  

Em experimentos montados anteriormente onde utilizou-se 2,4D nos meios para 

maturação e conversão dos embriões somáticos (dados não mostrados), os resultados 

preliminares evidenciaram a influência negativa do regulador de crescimento 2,4 – D na 

conversão e desenvolvimento dos embriões somáticos em A. sisalana Per., as massas 

pró – embriogênicas que foram expostas ao regulador tiveram seu desenvolvimento 

reduzido ou comprometidos quando comparados com outros que não tiveram exposição 

a este regulador. Diversos trabalhos têm relatado a influência do 2,4 – D nesta segunda 

etapa da embriogênese, sendo necessária a redução ou retirada total de qualquer auxina 

após a indução inicial da embriogênese (HALPERIN & WETHERELL, 1964; 

REINOLDS & MURASHIGE, 1979; CHÉE & CANTLIFFE, 1988; MART´INEZ-

PALACIOS et al., 2003). De acordo com estes autores isto ocorre porque após a 

iniciação, as auxinas, particularmente o 2,4-D, inibem o desenvolvimento subsequente 

dos embriões. Com base nestes resultados os experimentos seguintes para conversão 

dos embriões somáticos foram desprovidos de auxinas. 

Houve efeito altamente significativo (p< 0,01), para a dupla interação entre o 

regulador de crescimento BAP e as concentrações de sacarose presentes no meio de 

cultura (Tabela 10). 
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Tabela 10. Resumo da análise de variância para número médio de embriões somáticos 

(NES), formados a partir de calos (13,6 µM de 2,4 – D e 88,8 µM de BAP) em bulbilhos 

de sisal (Agave sisalana Perrine) em função de diferentes concentrações de BAP e 

sacarose. Feira de Santana, 2012. 

 

        FV                                                      GL 

QUADRADO MÉDIO 

NES 

BAP 3 725,02** 

SACAROSE 1 3,52
 ns

 

BAP X SACAROSE 3 250,24** 

RESÍDUO 40 39,10 

MÉDIA  13,60 

CV%  45,97 
   **, ns = Teste F, significativo p<0,01 ou não significativo. 

 

 

Neste primeiro experimento o meios mais eficientes para conversão dos calos 

embriogênicos em embriões somáticos foram aqueles onde adicionou-se 39,96 µM de 

BAP com 30 g L
-1

 de sacarose que produziram em média 26,16  embriões ou 13,32 µM 

de BAP com 40 g L
-1

 de sacarose, produzindo em média 23,33 de embriões (Tabela 11). 

Tejavathi et al. (2007) trabalhando com Agave vera-cruz Mill observaram diferenças 

significativas entre os níveis de sacarose e produziram mais embriões quando os 

explantes foram cultivados com 4 g L
-1

 de sacarose. O tipo e a concentração do 

carboidrato são importantes para o desenvolvimento e conversão dos embriões 

somáticos em plantas. Além do seu papel como energia e fonte de carbono, os 

carboidratos estão envolvidos na regulação do potencial osmótico das células vegetais 

in vitro (BINH et al., 1990). A concentração de sacarose pode influenciar nos processos 

de iniciação e diferenciação dos embriões somáticos, uma vez que o seu metabolismo 

em plantas é regulado por um grupo de genes (sacarose sintase e sacarose invertase) 

cujas respostas são moduladas de acordo com a variação da sua concentração (KOCH, 

1996). 
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Tabela 11. Número médio de embriões somáticos (NES), formados a partir de calos 

(13,6 µM de 2,4 – D e 88,8 µM de BAP) em bulbilhos de sisal (Agave sisalana Perrine) 

cultivados na presença de luz em função de diferentes concentrações de BAP e sacarose. 

Feira de Santana 2012. 

BAP 

Sacarose (g L
−1

) 0,0 µM 13,32 µM 26,64 µM 39,96 µM 

30 5,00bA 11,16bB 11,00bA 26,16aA 

40 1,83cA 23,33aA 13,50bA  16,83abB 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na mesma linha e maiúsculas na mesma coluna, não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey – 0,05. 

 

 

5.4.2. Experimento 2  

Houve efeito significativo (p< 0,05), para o regulador de crescimento cinetina 

presente no meio de cultura para variável analisada (Tabelas 12 e 13). 

 

Tabela 12. Resumo da análise de variância para número médio de embriões somáticos 

(NES), formados a partir de calos em bulbilhos de sisal (Agave sisalana Perrine) obtidos 

a partir de (16,12 µM  de ANA e 46,5 µM de CIN) cultivados na presença de luz em 

função de diferentes concentrações de cinetina. Feira de Santana 2012. 

 

      FV                                                       GL 

QUADRADO MÉDIO 

NES z 

CINETINA 4 17,18* 

RESÍDUO 45 6,11 

MÉDIA  1,14 

CV%  45,06 
    * = Teste F, significativo  p<0,05. z Dados originais de % foram transformados em arc sen 1X . 
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Tabela 13. Resumo da análise de variância para número médio de embriões somáticos 

(NES), formados a partir de calos em bulbilhos de sisal (Agave sisalana Perrine) obtidos 

a partir de (27,2 µM  de 2,4 – D e 46,5 µM de CIN) em função de diferentes 

concentrações de cinetina. Feira de Santana 2012. 

 

      FV                                                       GL 

QUADRADO MÉDIO 

% ES z 

CINETINA 4 19,28* 

RESÍDUO 45 4,16 

MÉDIA  0,84 

CV%  40,52  
    * = Teste F, significativo  p<0,05. z Dados originais de % foram transformados em arc sen 1X . 

 

Calos oriundos dos tratamentos onde foram adicionados 16,12 µM de ANA e 

46,5 µM de CIN; 27,2 µM  de 2,4 – D e 46,5 µM de CIN,  produziram em média,  3,3 e 

3,2 embriões, respectivamente. Estes valores foram muito abaixo dos encontrados no 

experimento anterior, tal fato pode estar associado aos reguladores utilizados (Tabelas 

14 e 15). 

Os resultados no presente trabalho corroboram com os encontrados por 

PORTILLO et al. (2007) que trabalhando com Agave tequilana Weber obtiveram as 

maiores médias de embriões somáticos com a adição de BAP ao meio e as menores 

quando CIN estava presente no meio. 

Esses resultados discrepantes podem estar associados ao modo de ação 

(percepção do sinal, transdução do sinal percebido e os alvos primários) dos reguladores 

de crescimento utilizados, o que pode não ter interferido em mecanismos celulares 

básicos como a expansão, divisão ou diferenciação, os quais são os alvos primários 

fundamentais e cujo somatório de efeitos se traduz na modificação do vegetal (explante) 

como um todo e como cada mecanismo possui especificidade para cada tipo de 

regulador, estes podem não terem sido capazes de emitir tais sinais (TAIZ, 2004; 

GEORGE et al., 2008). 
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Tabela 14. Número médio de embriões somáticos, formados a partir de calos em 

bulbilhos de sisal (Agave sisalana Perrine) obtidos com (16,12 µM de ANA e 46,5 µM 

de CIN) em função de diferentes concentrações cinetina. Feira de Santana 2012. 

CINETINA 

0,0 µM 4,65 µM 9,3 µM 13,95 µM 18,6 µM 

0,0b 3,3a 1,2ab 0,2ab 1,0ab 

     
Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) na mesma linha, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey – 

0,05 

 

 

 

 

 

Tabela 15. Número médio de embriões somáticos, formados a partir de calos em 

bulbilhos de sisal (Agave sisalana Perrine) obtidos com (27,2 µM  de 2,4 – D e 46,5 µM 

de CIN) em função de diferentes concentrações cinetina. Feira de Santana 2012. 

CINETINA 

0,0 µM 4,65 µM 9,3 µM 13,95 µM 18,6 µM 

0,0b 0,0b 0,0b 3,2a 1,0ab 

     
Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) na mesma linha, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey – 

0,05 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, os reguladores de crescimento 2,4 – D e 

BAP foram eficientes na indução de calos embriogênicos e a ausência do primeiro foi 

essencial para a maturação e conversão dos embriões somáticos em A. sisalana Per, fato 

também observado   por outros autores, em trabalhos realizados com  o gênero Agave 

(MART´INEZ-PALACIOS et al., 2003; PORTILLO et al., 2007; TEJAVATHI et al., 

2007 e RODRIGUEZ - SAHAGÚN et al., 2011). Os autores verificaram que foram 

necessárias duas etapas (indução e maturação) para a produção de plantas via 

embriogênese somática.  

Na figura 6 observa-se todo o processo de produção de plantas a partir de células 

somáticas embriogênicas em calos de A. sisalana Per.. Os calos embriogênicos 

encontrados neste estudo apresentavam aspectos semi – compactos translúcidos 

(Figuras 6 A e B), e às vezes friáveis (Figura 6 C). Calos semelhantes foram 
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encontrados para outras espécies de Agaves (MARTINEZ – PALACIOS et al., 2003; 

NIKAM et al., 2003). Os primeiros embriões (Figura 6 D, E) surgiram cerca de 40 dias 

após a transferência dos calos para o meio de cultura MS ½ desprovidos de auxinas ou 

em baixas concentrações.  

Pode-se observar embriões passando da fase globular forma arredondada (Figura 

6 B seta amarela e G (b), com coloração esbranquiçada e no decorrer do seu 

desenvolvimento adquirindo cor verde passando para o estádio de torpedo, forma 

alongada, com cotilédone evidente (Figura 6 D (a) e H). Perfil semelhante de 

desenvolvimento foi observado por PORTILLO et al. (2007) em embriões somáticos de 

A. tequilana e segundo GEORGE et al. (2008) estas características podem estar 

associadas à presença de altas concentrações de citocininas presentes no meio de 

cultura, o que aumenta a síntese de clorofilas nas plantas. Os embriões seguiram seu 

desenvolvimento bipolar característico da embriogênese somática com a formação da 

parte apical e raízes (Figuras 6 H, I e J), sendo possível observar o desprendimento dos 

embriões a partir do calo mãe (Figura 6 J).  

As plântulas obtidas a partir dos embriões somáticos apresentaram 

desenvolvimento normal. Sabe-se que o ambiente in vitro afeta a morfogênese dos 

explantes levando, algumas vezes, a conseqüências indesejáveis para o crescimento e ao 

desenvolvimento das culturas, podendo comprometer principalmente as estruturas 

vegetativas que são desejáveis comercialmente como o caso da presença das fibras 

vasculares nas folhas do sisal após o processo de micropropagação (CAMPOSTRINI E 

OTONI, 1996).  Em geral as plantas do gênero Agave apresentam bons resultados com 

índice de sobrevivência variável de 95 – 100 % para Agave tequilana Weber 

(PORTILLO et al., 2007 e 2009);  90% para Agave victoriae- reginae (MARTÍNEZ-

PALACIOS et al., 2003); 100%  para  A. sisalana Perrine (NIKAM et al., 2003; RIOS 

2007; CARNEIRO, 2009). No presente trabalho as plantas de A. sisalana Per. 

apresentaram um excelente desenvolvimento, com 100% de sobrevivência, 

apresentando as primeiras folhas após o 7º dia de transferência (Figura 6 Q). A 

característica fisiológica das Agaváceas, metabolismo ácido crassuláceae (CAM) 

influencia positivamente nesse processo de aclimatização, uma vez que estas plantas 

fecham seus estômatos durante o dia evitando a perda de água e os abrem durante a 

noite absorvendo umidade, permitindo o melhor uso da água (TAIZ, 2004).  
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Figura 6. Produção de plantas de A. sisalana Perr., via embriogênese somática. A, B e 

C – Calos embriogênicos semi-compactos (A e B) e friáveis (C) formados a partir da 

base de bulbilhos cultivados em meio de cultura MS ½ suplementado com 2,4-D (13,6  

µM ) e BAP (88,8 µM) . Barra (A e C) = 0,016 mm, Barra (B) = 0,098 mm. D à F – 

Formação de embriões globulares (seta em E). Barra (D) = 1,47 mm, Barra (E) = 1,2 

mm e Barra (F) = 1,2 mm. G à J – Embriões somáticos em diferentes estádios de 

desenvolvimento, G (a) torpedo e (b) globular, J - embriões com raiz. Barra (G) = 1,5 

mm, Barra (H) = 1,2 mm, Barra (I) = 1,2 mm, Barra (J) = 1cm;  L – Plantas de A. 

sisalana Perr. em meio MS ½  Barra (L) = 2 cm; M e N– Plantas de A. sisalana Perr. 

antes da aclimatização e de O à Q – Processo de aclimatização de plantas de A. sisalana 

Perr. 

 

 

5.5. Produção de sementes sintéticas  

Pode-se observar que o meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG 1962), 

acrescido de sacarose (2,0%) e (3%) de alginato de sódio foi eficiente na manutenção e 

conservação das unidades encapsuláveis e o tempo de exposição ao nitrato de cálcio (20 

min) mostrou-se excelente na proteção dos embriões somáticos evitando a desidratação, 

sendo que as condições oferecidas mantiveram as sementes sintéticas livres de 

contaminantes (Figura 7 G - I). As unidades encapsuláveis, apresentaram 

desenvolvimento normal quando colocadas para germinar no substrato, com 100% de 

germinação e sobrevivência (Figura 7 J e L).  

Ate o presente momento não havia registro de sementes sintéticas para a espécie 

Agave sisalana Perrine e não foi encontrado na literatura citações para o gênero Agave. 

Essa técnica tem se apresentado poderosa e promissora para a multiplicação de plantas 

transgênicas, plantas não produtoras de sementes ou com problemas para a 

multiplicação via sementes naturais (MONDO & CICERO, 2008), o que seria muito 

bem aproveitada para Agave sisalana Perrine que raramente formam sementes (SILVA, 

2008). 
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Figura 7 – Produção de sementes sintéticas de A. sisalana Per. . A, B e C – Embriões 

somáticos obtidos a partir de calos (13,6 µM de 2,4 – D e 88,8 µM  de BAP) Barra (A, 

B e C) = 0,5 cm; D – Embriões isolados ; E – Embriões encapsulados em cloreto de 

cálcio; F – Sementes sintéticas após lavagens em água destilada; G, H e I -  Sementes 

sintéticas de A. sisalana Per. Barra (G) = 6 mm e (H e I) = 3 mm; J e L – Plantas com 

raiz em substrato. Barra (J e L) = 0,5 cm. Ue - Unidade encapsulável, es – embrião 

somático. 
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Essa técnica vem se revelando como importante ferramenta em trabalhos de 

micropropagação e conservação in vitro de germoplasma (NASSAR, 2003). As 

principais vantagens potenciais deste método relacionam-se com a produção de grande 

quantidade de propágulos em curto espaço de tempo, a manutenção da identidade 

clonal, a semeadura direta a campo, eliminando estruturas caras de aclimatização, 

sementeiras e viveiros, além do baixo custo por planta (GUERRA et. al., 1999). O 

presente trabalho mostrou que é possível produzir sementes sintéticas em A. sisalana 

Per. e que novos trabalhos devem ser feitos (concentração do alginato, tempo de 

exposição ao cloreto de cálcio (complexar) tempo de exposição ao cloreto de sódio 

(descomplexar), conservação, criopreservação) visando aprimorar a técnica ou dar 

suporte para outras espécies. 

Durante o processo de embriogênese somática em A. sisalana Per. foi detectado 

a presença de embriões somáticos anômalos, geralmente com pouco desenvolvimento 

da região apical, desprovidos de cotilédones ou fundidos, mas sempre com um pouco de 

desenvolvimento da região hipocótilo - radicular, ou seja, raiz sempre presente (Figura 

8). Resultados semelhantes foram encontrados por NIKAM et al. (2003) trabalhando 

com a mesma espécie, fato não verificado por outros autores com espécies do mesmo 

gênero que não relataram a presença de embriões somáticos anômalos (MARTINEZ-

PALACIOS et al., 2003; PORTILLO et al., 2007; TEJAVATHI et al., 2007; 

SANTACRUZ-RUVALCABA & PORTILLO, 2009; RODRIGUEZ- SAHAGÚN et al., 

2011).  

Pescador et al. (2008) produziram embriões somáticos anômalos, alguns 

desprovidos ou com pouco desenvolvimento cotiledonar, outros com múltiplos  

cotilédones, e também embriões com cotilédones fundidos, trabalhando com Acca 

sellowiana (O. Berg). Segundo esses autores a formação de embriões somáticos 

anômalos, bem como a sua baixa frequência de conversão em plantas, é provavelmente 

devido ao efeito de elevadas concentrações de 2,4-D no meio de cultura, que parece 

alterar os processos genéticos e fisiológicos responsáveis pelo desenvolvimento normal 

dos embriões. Auxinas podem ser consideradas como "indutoras" do ciclo celular, 

enquanto citocininas se comportam mais como "promotoras" (WOOD et al., 1990).  

Divisões celulares normais exigem sincronia entre a fase S e a divisão celular, sugerindo 

que os níveis de auxina e citocinina nas culturas precisam ser 

cuidadosamente correspondidos. Fehér et al. (2003) demonstraram que o regulador de 
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crescimento 2,4 – D em níveis elevados pode ser necessário para desencadear stress em 

células  embriogênicas competentes.  

 

 
Figura 8. Embriões somáticos anômalos produzidos a partir de calos de A. sisalana 

Per.; A - Embrião somático com múltiplos cotilédones; B, C e F. Embriões com 

cotilédones fundidos D. Embrião somático com desenvolvimento normal. Feira de 

Santana, 2012. 
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6. CONCLUSÕES: 

 

É possível induzir calogênese em explantes de bulbilhos de sisal A. sisalana Per. na 

ausência e presença de luz. 

 

A ausência de luz na fase de indução de calos inibe a fase formação de embriões 

somáticos. 

 

As combinações de reguladores de crescimento: 2,4 – D e BAP; ANA e CIN e 2,4 – D e 

CIN produziram embriões somáticos a partir de explantes de bulbilhos cultivados na 

presença de luz em meio MS½.  

 

O meio de cultivo MS½, suplementado com 13,6 µM de 2,4 – D e 88,8 µM de BAP 

promoveu a conversão de um maior número de embriões somáticos. 

 

Calos embriogênicos semi-compactos foram os mais eficientes na formação de 

embriões somáticos.  

 

O reagente CTT (cloreto de 2,3,5 trifeniltetrazólio) e os corantes carmim acético e azul 

de touludina possibilitou a avaliação da viabilidade celular dos calos e mostrou o perfil 

das células. 

 

Estudos anatômicos não revelaram qualquer ligação vascular entre os embriões 

somáticos e o calo mãe, confirmando a individualidade dos embriões somáticos de A. 

sisalana Per.  

 

O regulador de crescimento BAP pode ser utilizado com sucesso para indução, 

maturação e conversão de embriões somáticos em A. sisalana Per.  

   

Foi registrada somente a formação de embriões somáticos em Agave sisalana Per. A 

partir da origem unicelular. 

 

O emprego do meio de cultura MS na matriz de encapsulamento, com 3% de alginato de 

sódio, foi eficiente na produção de sementes sintéticas de Agave sisalana Per. 
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