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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 O Gênero Agave 

Do ponto de vista histórico, o gênero Agave foi estabelecido por Lineus em 1753. 

A partir deste momento muitos táxons foram levados do México para Europa, 

principalmente no século XIX. Os primeiros estudiosos botânicos europeus raramente 

viajavam até o México e Caribe para estudar estas plantas. Desta forma, utilizavam em 

seus estudos exemplares de coleções da Itália, Inglaterra e outras zonas europeias. 

Entretanto, baixas temperaturas interferiram nas condições de cultivo, ocasionando uma 

caracterização errônea das plantas. Outro problema enfrentado pelos pesquisadores ao 

estudar os agaves era o fato de que, em geral, as plantas não floresciam. Desta forma, as 

flores não poderiam ser utilizadas para identificação botânica. Várias espécies foram 

estabelecidas baseando-se nas características foliares, como cor e espinhos marginais. Em 

1833, o botânico alemão Joseh Zuccarini, foi o primeiro a descrever as flores, mas em 

geral não são utilizadas para diferenciar as espécies (ORTIZ e MEER, 2006; SOUSA, 

1987).  

Do ponto de vista reprodutivo, a maioria das espécies são monocárpicas, 

florescendo apenas uma vez ao longo do seu ciclo reprodutivo, sendo umas poucas 

policárpicas, florescendo rapidamente ao longo do seu ciclo (ORTIZ e MEER, 2006).  

Do ponto de vista morfológico, em geral, possuem folhas alongadas dispostas em 

espiral em uma haste curta, muitas vezes imperceptível, formando uma roseta. Esta 

morfologia é uma adaptação das folhas para captação de água e transporte ate a região 

radicular. As folhas, em geral, são duras, rígidas e muito fibrosas. Muitas espécies possuem 

espinhos marginais proeminentes e a maioria possui um espinho terminal rígido. O número 

de folhas por roseta varia de 20 a 200, dependendo da espécie. As folhas são grossas e 

suculentas e possuem células especializadas para o armazenamento de água, possuindo, em 

sua maioria, cutícula dura, uma adaptação para impedir a perda de água em regiões 

desérticas. O desenvolvimento e suculência das folhas constituíram uma forma de 

adaptação, uma vez que a água armazenada na estação chuvosa pode ser utilizada por 

algum tempo, permitindo a sobrevivência da planta por um período de estiagem 

(MENDOZA, 2007).  
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No entanto, a principal característica que permite a adaptação destas espécies a 

regiões áridas, que apresentam altas temperaturas e baixa umidade, é a especialização da 

maquinaria fotossintética para o tipo CAM (Metabolismo ácido das crassuláceas), o qual 

permite a realização da fotossíntese e sobrevivência em condições de seca extrema. Este 

metabolismo favorece um alto ganho liquido de carbono com uma perda mínima de água 

(IRISH e IRISH, 2000; MENDOZA, 2007). 

O sistema radicular dos agaves é superficial, o que facilita a absorção de água da 

chuva, que geralmente é escassa e chega apenas à superfície do solo, de modo que a 

probabilidade de sobrevivência de uma roseta em secas prolongadas depende do volume de 

água e de carboidratos armazenados durante o período favorável. O desenvolvimento de 

fibras abundantes nos tecidos foliares mantém a sua rigidez durante períodos de perda de 

água, permitindo, assim, que os tecidos não sejam deformados. Esta função se completa 

pela presença de espinhos no lado externo e uma coluna terminal (MEDONZA, 2007).  

Os espinhos podem ser retos ou curvados, curtos ou longos, planos ou 

arredondados. A margem da folha pode ser lisa, interrompida por espinhos e com fibras 

longas. A margem foliar pode ser reta entre os dentes ou em toda sua longitude, ondulado, 

com fortes proeminências ou curvada. A cor da folha varia do verde-claro ao cinza - 

azulada intensa. As variações na espessura da cutícula podem afetar a cor da folha, 

aparecendo uma linha horizontal em faixas. Em algumas espécies a cutícula é fina. As 

folhas apresentam, em geral, ausência de espinhos e fibras alongadas, acompanhando o seu 

comprimento. Estas características são importantes em espécies como A. sisalana Perrine e 

A. fourcroydes Lem. que são utilizados para a produção de fibras (IRISH e IRISH, 2000.). 

Na Figura 1 pode-se observar o aspecto de plantas do gênero Agave. 
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Figura 2: Algumas Espécies do Gênero Agave, em A - Agave angustifolia, B - Agave 

americana marginata, C – Hibrido 11648 (A. amaniensis x A. angustifolia), D – Agave 

Tequilana Weber. Fonte: http://www.smgrowers.com/info/AgaveangustifoliaMsport.asp, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agave_nectar. 

 

1.2 Importância Econômica do Gênero  

O gênero Agave é originário das regiões tropicais da América, e compreende 

aproximadamente 200 espécies, que são responsáveis pela produção de 90% das fibras 

duras consumidas no mundo. Entretanto, apenas algumas espécies, sobretudo duas (Agave 

sisalana e Agave fourcroydes Lem.), são intensamente exploradas por suas fibras 

(CIARAMELLO et al., 1975; GARCÍA-MENDOZA, 2002) 

No México, os agaves tiveram e, ainda, têm grande importância econômica e 

cultural para muitos índios e mestiços. Por séculos, esses povos, têm usado estas plantas 

como uma fonte de comida, bebida, remédios, combustível, abrigo, fibra ornamental dura 

extraída das folhas, fertilizantes, construção de moradias e desenvolvimento de 

implementos agrícolas, entre outros usos (OASHI, 1999).  

Estas plantas foram as primeiras a serem utilizadas pelos povos da América Central 

para alimentação, dos quais existem vestígios em cavernas no Vale de Oaxaca, no 

http://www.smgrowers.com/info/AgaveangustifoliaMsport.asp
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Tehuacan e Coahuila. Os principais centros agrícolas da América se instalaram nessas 

regiões e foram desenvolvidos pelos grupos humanos que ali habitavam. Estes mesmos 

povos ao explorar os agaves e selecionar as melhores plantas tornaram o México seu centro 

de domesticação e diversidade, sendo as plantas escolhidas pela qualidade de suas fibras e 

do hidromel produzido, sendo que a seiva extraída de Agave tequilana, com fibras, é 

naturalmente doce e, é conhecida pelo nome de hidromel, que após a fermentação e 

destilação forma a bebida chamada Tequila (GENTRY, 1982). Isso permite destacar a 

importância dos agaves tanto na expressão da diversidade morfológica, filogenética e 

evolutiva no México quanto na cultural (MENDOZA, 2007). 

As espécies do gênero agave apresentam grande importância econômica em regiões 

semiáridas, em decorrência do aproveitamento de todas as partes da planta como matéria 

prima para a indústria e artesanato. O seu uso pode ser adotado na construção através da 

utilização das fibras, presentes nas folhas ou do escapo floral, que associadas a resinas são 

utilizadas para a construção de cercas e currais. As fibras presentes nas folhas são usadas 

para a confecção de cordas, produção de tecidos e tapetes. Na medicina, as folhas são 

utilizadas para curar choques e lesões internas, possuindo ação anti-inflamatória, sendo 

utilizada para a cura da anemia. Estas plantas, ainda, são utilizadas na ornamentação de 

jardins (GARCÍA-HERRERA et al., 2010). Tanto as folhas, como as flores de algumas 

espécies de agave, bem como as bases dos rebentos de outras, eram alimentos consumidos 

crus, cozidos ou assados pelos antigos habitantes do México (OASHI, 1999). 

 

1.3 A Agave sisalana Perrine 

O sisal (Agave sisalana Perrine) é uma monocotiledônea, pertencente à família 

Agavaceae e subfamília Agavoideae Pax. Esta planta tem origem no México, na península 

de Yukatan e foi introduzido no Brasil no ano de 1903, por Horácio Urpia Júnior, nos 

municípios baianos de Madre de Deus e Maragogipe. Os exemplares, provavelmente, 

foram trazidos da Flórida, através de uma empresa americana (SECTI, 2007).  

No entanto, as primeiras plantações só começaram a aparecer no final da década de 

30 durante o governo de Landulfo Alves, com intensificação do plantio em campos de 

experimentação e através da produção de mudas. Já no ano de 1940 foram criados dois 

campos experimentais para a cultura do sisal, um situado no município de Feira de Santana 

e o outro no município de Nova Soure. Este último, tinha uma plantação de 2.000 pés e, 
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era dotado de uma usina de beneficiamento, equipada com a primeira máquina 

desfibradeira tipo mexicana. Foram esses campos, que por alguns anos,  forneciam mudas 

para as novas plantações que surgiram na Bahia e em Sergipe (OASHI, 1999; SECTI, 

2007). 

O sisal apresentou uma boa adaptação à região do semi-árido nordestino. Esta 

facilidade de adaptação se deu, principalmente, em decorrência das condições climáticas 

da região, com temperaturas médias de 25º C, por se tratar de uma planta semixerófila que 

possui grande resistência a secas prolongadas e temperaturas elevadas. Ao longo da 

evolução, desta espécie, diversas características foram adquiridas e preservadas, dentre elas 

destacam-se: folhas carnosas, cutícula espessa, redução na quantidade de estômatos e 

manutenção do metabolismo fotossintético do tipo CAM (Metabolismo Ácido 

Crassuláceo) (MEDINA, 1954; SILVA, 1999; ABREU, 2010; TRELIN, 2011).  

A folha do sisal possui forma linear lanceolada, destituída de pecíolo, ou seja, são 

ligadas diretamente ao pseudocaule. O seu tamanho varia de 1,2 a 2,0 m de comprimento e 

cerca de 10 cm de largura, apresentando-se carnosa, dura, coloração verde-lustrosa, 

convexas e canaliculadas na parte superior, possuindo um único acúleo de 2 cm na 

extremidade da folha. A disposição das folhas no pseudocaule ocorre em forma de espiral 

ascendente, formando rosetas (MEDINA, 1954; SILVA et al., 2008).  

O sistema radicular do sisal é do tipo fibroso, fasciculado, oriundo da base do 

pseudocaule (roseta) e possuem dois tipos de raízes, uma para fixação da planta ao 

substrato e outra para absorção de nutrientes. Esta planta não possui caule, sendo, então, 

acaulescente e, em seu lugar há um pseudocaule suculento e com uma espessa camada de 

lignina onde estão inseridas as folhas e o broto terminal,. O pseudocaule pode atingir 1,20 

m e 20 cm de diâmetro, e em sua base ocorre a produção de rizomas de gemas, sendo estes 

considerados caules subterrâneos (SILVA et al., 2008).     

Apresenta flor monocárpica e do tipo hermafrodita, que são agrupadas em cachos 

situados na porção terminal de cada ramo da panícula. A frutificação ocorre quando há 

decapitação do pedúnculo floral, antes da emissão dos ramos floríferos, sendo que os frutos 

e as sementes são viáveis quando obtidos a partir dos ramos originados das gemas 

inferiores do escapo floral (Figura 2) (GONDIM e SOUZA, 2009).    

A Agave sisalana floresce, como os demais agaves, apenas uma vez dos 8 para os 

10 anos, morrendo logo após. Pouco antes da floração as folhas perdem a turgescência e o 

eixo começa a desenvolver-se rapidamente alcançando cerca de 5m, com 30-35 ramos 
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floríferos,  trifurcados, tendo nas extremidades 4-12 flores hermafroditas, verde-

amareladas, dispostas  em racemos (MOREIRA, et al., 1999; SILVA et al., 2008). 

 

 

 

 

Figura 2: A - Pendão floral apresentado frutos e bulbilhos, B - Pedúnculo com brácteas tipo 

escama, C - Folhas senescentes, D - Fruto do sisal, E - Fruto com corte logitudinal com sementes 

pretas (férteis) e brancas (estéreis), F – Germinação de semente de sisal emitindo radícula 

(GONDIM e SOUZA, 2009). 

 

1.4 Importância Econômica do Cultivo do Sisal 

 

A grande importância da cultura do sisal é atribuída à versatilidade da utilização da 

fibra presente em sua folha, que possui forma dura e grossa, conferindo maior resistência 

em relação às fibras sintéticas. Após desfibramento, a fibra seca apresenta-se de cor creme 

ou amarelo pálido, de 1 a 1,5 m de comprimento, sendo constituída, basicamente, de 65,8% 

de celulose, 12% de hemicelulose, 9,9% de lignina e 0,8% de pectina (MEDINA, 1954). 

Estima-se que 70% da produção comercial de fibras desse tipo sejam provenientes do sisal 

(SILVA, 2010). 
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 Cerca de 70% do sisal brasileiro beneficiado destina-se ao mercado europeu e 

asiático (MARTIN et al., 2009). Já os produtos manufaturados do sisal têm como 

principais importadores os Estados Unidos (86%) e o Canadá (5%). A produção de fibras 

de sisal no Brasil já alcançou 135 mil toneladas, destas, 113 mil foram exportadas, sendo 

26% de fibras e 74% de manufaturados (PROSSIGA e CAMPBEL, 2004).  

As fibras do sisal são utilizadas para produção de artesanatos, vassouras, sacos, 

bolsas, chapéus, barbantes, cordas, capachos e tapetes, bem como na indústria de celulose 

para a produção de papel. O seu uso estende-se a indústria automotiva, móveis, 

eletrodomésticos, geotêxteis (proteção de encostas, na agricultura e revestimento de 

estradas), na mistura com polipropileno, em substituição à fibra de vidro (composição de 

objetos plásticos) e na construção civil (ALVES e SANTIAGO, 2005).  

O Brasil é o maior produtor de sisal do mundo, sendo o estado da Bahia o destaque, 

com 93,5% da produção nacional, seguido da Paraíba com 3,5%. De acordo com a figura 

3, pode-se observar que, na Bahia, a cultura do sisal abrange 20 municípios (Araci, 

Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, 

Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quinjingue, Retirolândia, Santa Luz, Serrinha, São 

Domingos, Teofilândia, Tucano e Valente) e gera renda direta ou indireta para cerca de 

700 mil pessoas (JESUS JUNIOR, 2013). 

.  
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Figura 3: Mapa com identificação da Região Sisaleira no Estado da Bahia. Fonte: IBGE, 

2007.   

Em regiões semiáridas, a integração lavoura sisaleira-pecuária é uma realidade, de 

modo que os produtores utilizam a mucilagem, subproduto gerado durante o processo de 

desfibramento das folhas do sisal, como alimento para os animais na forma de silagem e 

feno. Podem, também, utilizar os seus campos para o pastejo pelo extrato herbáceo entre as 

fileiras de sisal e dos bulbilhos que caem do escapo floral das plantas (BRANDÃO et al., 

2011). Silva e Beltrão (1999) realizaram um estudo na Paraíba, onde conseguiram 

resultados favoráveis no ganho de peso de bovinos até 754g/dia, alimentados com folhas 

de sisal cortadas e palma forrageira. 

Outros subprodutos do sisal são utilizados na alimentação animal, destacando o pó 

da batedeira (material oriundo da varredura de galpões de armazenamento e processamento 
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da fibra) e pseudocaule (parte interna do bulbo da planta), além dos bulbilhos, potenciais 

subprodutos utilizados pelos produtores de forma empírica, sem o conhecimento prévio do 

seu valor nutricional (BRANDÃO et al., 2011).  

Apesar da grande importância da cultura do sisal para economia da Bahia, observa-

se um declínio na produção de fibra. Acredita-se que este fato esteja ocorrendo devido à 

ausência de práticas adequadas de plantio, corte inadequado das folhas, problemas 

fitossanitários, utilização de máquinas com tecnologias ultrapassadas para o desfibramento 

e, também, pela falta de variedades geneticamente adaptadas (OASHI, 1999; SUINAGA et 

al., 2006).  

Tendo em vista os seus aspectos econômicos e sociais, é necessário enfrentar a 

realidade. Embora o Brasil permaneça como maior produtor e exportador mundial, a 

lavoura sisaleira no país apresenta-se em estagio de decadência, com efeitos desastrosos 

para a economia nordestina, e principalmente, da região semiárida (VALE et al., 1998) . 

Desta forma, é importante a disseminação de práticas de manejo adequado para os 

produtores e o desenvolvimento de programas de melhoramento genético que visem à 

seleção de indivíduos com maior potencial adaptativo e que apresentem uma maior 

qualidade na fibra. 

 

1.6 Caracterização Morfológica  

 

A caracterização morfológica disponibiliza uma série de informações a respeito da 

variabilidade genética acerca de uma amostra estudada, possibilitando, dessa forma, 

conhecer o germoplasma e determinar a sua utilidade potencial e futura. Esse tipo de 

caracterização é amplamente utilizado, pois representa uma forma bastante comum de 

acessar a diversidade genética em Bancos de Germoplasma (ALVES et al., 2003; DAROS 

et al., 2002). O estudo dentro de populações permite avaliar as diferenças fenotípicas 

existentes entre os indivíduos e apresenta uma ferramenta importante na eliminação de 

duplicidade dos mesmos (GUSMÃO e MENDES, 2008). Esta avaliação, também, é 

importante por permitir o estabelecimento de coleções nucleares, na identificação da forma 

de reprodução predominante entre os indivíduos e possibilita a avaliação da diversidade 

genética dentro e entre populações (VALLS, 2007). É importante conhecer os indivíduos 

que serão conservados através da classificação botânica correta, avaliação do nível de 

diversidade através da caracterização morfológica, bem como conhecer os fenótipos de 
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interesse agronômico e o polimorfismo molecular existente entre eles (FERREIRA e 

RANGEL, 2005). 

Os estudos de caracterização têm possibilitado a definição de descritores 

específicos, que compreendem qualquer atributo ou caráter que permita a distinção entre 

acessos diferentes de uma mesma cultura. Sendo este fator importante por reunir acessos 

com caracteres semelhantes e identificar genótipos promissores para serem utilizados em 

programas de melhoramento genético (GIACOMETTI, 1988). 

 

1.5 Estudo de Diversidade Genética  

 

A diversidade genética se refere à distribuição da variabilidade entre e dentro de 

populações e subpopulações naturais, onde os alelos e genótipos ocorrem de forma 

heterogênea no tempo e no espaço, sendo resultado da força evolutiva que atua dentro de 

cada espécie. Diversos fatores atuam de forma a contribuir com a diversidade genética, 

como o sistema de reprodução (sexuada ou assexuada), o fluxo gênico, dispersão de 

sementes e pólen, tamanho da população e os tipos de ambientes em que a espécie ocorre 

(HAMRICK, 1982).  

Conhecer a diversidade genética entre um grupo de plantas é muito importante no 

melhoramento, pois a partir da análise dos genitores é possível identificar possíveis 

combinações hibridas de maior heterozigose e de maior efeito heterótico. Isso permite 

determinar combinações que possam, em maior nível, recuperar genótipos superiores nas 

gerações segregantes, com máxima variabilidade genética para a seleção (CARVALHO et 

al., 2003).  

A avaliação da divergência genética permite identificar indivíduos mais divergentes 

e com possibilidades de melhores combinações híbridas, servindo como parâmetro na 

escolha de genótipos que favoreçam os cruzamentos (PASSOS, 2009). 

O estudo da diversidade genética pode ser determinado por técnicas multivariadas, 

sendo realizadas por meio da avaliação simultânea de vários caracteres que permitem uma 

série de inferências com base no conjunto de dados existentes (CRUZ et al., 2004). Essas 

técnicas são utilizadas para avaliar caracteres expressos por dados quantitativos, quanto 

qualitativos. Estas ferramentas têm facilitado o estudo sobre a diversidade de diferentes 

grupos de organismos e gerado informações importantes para o melhoramento e 

manutenção dos recursos genéticos vegetais (BENIN et al., 2002). 
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Vários métodos podem ser aplicados para mensurar a divergência genética entre 

genitores, dentre eles destaca-se as análises multivariadas, por componentes principais, 

variáveis canônicas e métodos aglomerativos. A definição da técnica depende da precisão 

do pesquisador, bem como da forma como os dados foram obtidos (CRUZ e REGAZZI, 

2001).  

 Várias pesquisas tem sido desenvolvidas utilizando os métodos de análises 

multivariados para estudos de divergência genética com várias culturas, obtendo resultados 

significativos, como o morangueiro (MORALES et al., 2011), Pimenta e pimentão 

(SUDRÉ et al., 2005), berinjela (ARAMENDIZ, et al., 2011) e mandioca (OLIVEIRA et 

al., 2011). 

 

1.7 Comportamento Meiótico e Viabilidade Polínica  

Os estudos citogenéticos são importantes em um programa de melhoramento, visto 

que através destas análises é possível determinar o número e comportamento dos 

cromossomos, os seus níveis de ploidia, a fertilidade dos grãos de pólen, a formação de 

complexos sinaptonêmicos, quiasmas e formação dos gametas haplóides. A determinação 

destas características é importante para a escolha dos materiais que serão utilizados em 

futuros cruzamentos dirigidos (HANNA, 1980; SYBENGA, 1998). 

A meiose é uma das fontes de variabilidade genética utilizadas pelos organismos 

para sua adaptação ao meio ambiente e, consequente, perpetuação através da descendência. 

Desta forma, o comportamento meiótico exerce papel decisivo na estabilidade evolutiva de 

um indivíduo. O modo de atuação dos genes é muito amplo, determinando várias 

irregularidades em todas as fases de divisão (SINGH, 1993). O estudo do comportamento 

meiótico é importante para o processo de recombinação e segregação, visto que estes 

eventos contribuem para a variabilidade existente entre os organismos. 

Para assegurar o sucesso do uso de indivíduos superiores selecionados, bem como 

garantir a produção de novas cultivares através da recombinação de caracteres pela 

hibridação dirigida, é importante que o pólen utilizado nos cruzamentos tenham boa 

viabilidade. A elevada instabilidade meiótica, associada às anormalidades genéticas e/ou 

aberrações cromossômicas, podem resultar na formação de plantas atípicas, macho-estéreis 

ou incapazes de formar grãos de pólen, o que pode prejudicar a produção de sementes, 

assim como afetar a polinização (POZZOBON et al., 2011). 
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As irregularidades cromossômicas afetam diretamente os processos reprodutivos 

das espécies em decorrência da formação de grãos de pólen inviáveis (CORRÊA et al., 

2005; MARUTANI et al., 1993). Os gametas portadores de anormalidades perdem em 

competitividade com os gametas normais, ocasionando a redução na formação de frutos 

com ou sem sementes (PAGLIARINI, 2001). 

Devido à grande importância da cultura sisaleira para a economia do estado da 

Bahia, com geração de renda e emprego, torna-se fundamental a investigação da 

variabilidade genética dos 37 acessos do banco de germoplasma de sisal da Embrapa 

Algodão e em populações naturais, a fim de agregar valor à coleção, quando esta estiver 

devidamente organizada, classificada, documentada e disponível para acesso sempre que 

houver demanda, seja ela para pesquisa ou aplicações tecnológicas e para selecionar 

plantas que serão utilizadas pelos agricultores. Por este motivo, conhecer o germoplasma 

utilizando caracteres morfológicos e por meio de estudos citogenéticos de plantas 

cultivadas de sisal se faz necessária, garantindo, desta forma, a integridade dos recursos 

genéticos e a manutenção da variabilidade genética.  
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USO DO ALGORITMO DE GOWER NA ESTIMATIVA DA DIVERGÊNCIA 

GENÉTICA EM GERMOPLASMA DE AGAVE 

 

RESUMO - O presente trabalho objetivou avaliar a dissimilaridade genética entre acessos 

do gênero Agave conservadas no Banco de Germoplasma da Embrapa Algodão. Foram 

avaliadas 37 espécies do gênero Agave, em delineamento em blocos casualizados, com 6 

repetições, utilizando-se as características altura da planta, número de folhas, presença ou 

ausência de espinhos, presença ou ausência de rebentos, cor da folha, presença de folhas 

firmes ou murchas e folha estiradas ou enroladas. Os dados foram analisados de forma 

conjunta pelo algoritmo de Gower. Os agrupamentos hierárquicos desenvolvidos a partir 

da matriz de dissimilaridade foram obtidos pelo método UPGMA, por meio da distância 

euclidiana média. Foi possível detectar a formação de 4 grupos, sendo que o grupo I foi o 

de maior abrangência, perfazendo 51,35% dos acessos. As variáveis que apresentaram a 

maior contribuição para a formação destes grupos foram cor da folha (28%), presença ou 

ausência de rebentos (25%) e número de folhas (23%). O método UPGMA foi sensível o 

bastante para detectar um índice de Correlação Cofenética de 0,80. Os genótipos Sisal 

Tanzânia e Hibrido 400 folhas apresentaram a menor dissimilaridade genética entre si 

(d=0.0068). As maiores dissimilaridade foram observadas nos genótipos Tatuí 4 x Híbrido 

11648 e Tatuí 2 x Híbrido 11648 (d = 0.75). O genótipo Tatuí 2 apresentou uma grande 

dissimilaridade genética em relação aos demais genótipos avaliados. O algorítimo de 

Gower foi eficiente para a formação dos grupos, demonstrado que a análise conjunta de 

variáveis quantitativas e qualitativas apresentam uma boa ferramenta em estudos de 

divergência genética. 

 

Palavras-chave: Agave ssp. Dissimilaridade genética. Acessos. 
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GOWER ALGORITHM USAGE IN THE GENETIC DIVERGENCE ESTIMATIVE IN 

AGAVE’S GERMOPLASM 

 

ABSTRACT – This research aimed to evaluate the genetic dissimilarity among the access 

of Agave gender conserved in the Embrapa Algodão Germoplasm Bank. 37 species from 

the Agave gender were evaluated, in design in the randomized complete block design with 

6 replicates, using the following characteristics: plant height, number of leaves, presence or 

absence of spine, presence or absence of shoot, leaves color, presence of firm or wilted 

leaves and drawn or rolled leaves. The Gower algorithm analyzed the data jointly. The 

hierarchic groupings developed from the dissimilarity pattern were acquired by UPGMA 

method, by the media Euclidean distance. It was possible to detect the 4 groups’ formation, 

but the group I was the most range, totaling 51.35% of the access. The variables, which 

presented the most contribution to these groups formation, were leaves color (28%), 

presence or absence of shoots (25%) and number of leaves (23%). The UPGMA method 

was sensitive enough to detect a Cophenetic Correlation indication of 0.80. The Tanzania 

Sisal and hybrid genotype 400 leaves presented the minimum genetic dissimilarity together 

(d=0,0068). The most dissimilarities were observed in the Tatuí genotypes 4 x Hybrid 

11648 and Tatuí 2 x Hybrid 11648 (d=0,75). The Tatuí 2 genotype presented a big genetic 

dissimilarity in relation to the other ones evaluated. The Gower algorithm was efficient to 

the groups’ formation, demonstrating that the jointly variable quantitative and qualitative 

analyses presented in a good tool in genetic divergence studies. 

Key words: Agave ssp, Genetic Dissimilarity, Access. 
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INTRODUÇÃO 

O gênero Agave pertence a família Agavaceae, sendo representada por 

aproximadamente 186 táxons, correspondentes a 200 espécies. Caracteriza-se por 

apresentar plantas suculentas, com uma grande diversidade de formas, cores, tamanhos e 

estratégia de vida (GENTRY, 1982; CASTORENA-SÁNCHEZ et al., 1990; GARCÍA-

MENDOZA, 2002)). O México é considerado o centro de origem e de diversidade dos 

Agaves, apresentando uma distribuição de suas espécies, na América, destacando-se os 

Estados Unidos, México, América Central e América do Sul. De todas as espécies de 

agave, cerca de 75% são encontradas no México e, destas, 55% são encontradas 

exclusivamente neste país (GRANADOS,1993; GRANICH et al., 2005).  

As espécies do gênero Agave apresentam grande importância econômica em regiões 

semiáridas, em decorrência do aproveitamento de todas as partes da planta como matéria 

prima para a indústria e artesanato. O seu uso pode ser adotado, na construção civil através 

da utilização das fibras presentes nas folhas ou do escapo floral que, associadas a resinas, 

são utilizadas para a construção de cercas e currais. As fibras presentes nas folhas são 

usadas para a confecção de cordas, na produção de tecidos e tapetes (GARCÍA-HERRERA 

et al., 2010).  

Na medicina, as folhas são utilizadas para curar choques e lesões internas, além de 

possuir ação anti-inflamatória e servir para a cura da anemia. Servindo, também, na 

ornamentação de jardins (GARCÍA-HERRERA et al., 2010).  

Dentro do gênero Agave existem espécies de ampla variabilidade em termos de 

características e expressões fenotípicas, em decorrência de variações ambientais e inerentes 

a própria espécie. Desse modo, estudar esses genótipos permite o conhecimento de suas 

potencialidades de usos.  
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Estudar a divergência genética é grande relevância no melhoramento de plantas, por 

fornecer parâmetros para identificação de progenitores que, quando cruzados, possibilitam 

o aparecimento de materiais superiores, além de facilitarem o conhecimento da base 

genética da população (FERRÃO et al., 2002). A avaliação da diversidade genética por 

meio de análises biométricas permite definir populações base para efeito de seleção, 

identificar genitores adequados à obtenção de híbridos com maior efeito heterótico e que, 

também, proporcionem maior segregação em recombinações, agrupamento de materiais 

com maior similaridade genética para a formação de variedades sintéticas (CRUZ; 

CARNEIRO, 2003; IVOGLO, 2007).   

No pré-melhoramento vegetal, é de fundamental importância realizar as etapas de 

caracterização e avaliação. Essas informações contribuem na identificação da variabilidade 

genética de acessos, pertencentes a bancos de germoplasma ou de amostras de populações 

naturais, e, na indicação de genótipos promissores para auxiliar futuros programas de 

melhoramento.  

A caracterização morfoagronômica é fundamental para o melhoramento aplicado, e 

por isso, são extremamente usadas na caracterização de diversidade genética. Esta pode ser 

avaliada por meio de descritores através de métodos de análise multivariada que pode ser, 

análise de componentes principais, variáveis canônicas e métodos de agrupamento. A 

análise dos componentes principais permite detectar quais características são responsáveis 

pela maior parte da divergência encontrada (RIBEIRO, 2012). Uma técnica que permite a 

análise simultânea de dados quantitativos e qualitativos foi proposta por Gower (1971), por 

meio de um algoritmo que estima a similaridade entre dois indivíduos utilizando dados 

com distribuições contínuas e discretas. De modo que a análise combinada de caracteres 

quantitativo e qualitativo, possa gerar uma matriz com valores de distância compreendidos 
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entre 0 e 1 proporcionando melhor uso dos dados e maior robustez nas análises de 

dissimilaridade entre acessos, necessitando da padronização desses dados.  

Diante dessas considerações, o presente trabalho objetivou avaliar a dissimilaridade 

genética entre acessos do gênero Agave, conservadas no Banco de Germoplasma da 

Embrapa Algodão, bem como identificar quais variáveis contribuíram, em maior nível, 

para essa diversidade e detectar os genótipos mais promissores para subsidiar programas de 

melhoramento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Banco de Germoplasma de Agave, situado no campo 

experimental da Embrapa Algodão, localizado na cidade de Monteiro, Paraíba, com 

coordenadas geográficas: Latitude: 07º 53' 22" S Longitude: 37º 07’ 12” W, Altitude: 619 

m, clima BS (semi-árido) segundo a classificação de Köppen (BRASIL, 1972), com média 

de precipitação anual variando de 0 a 90,1 mm (tabela 1). O solo da área experimental foi 

identificado como Bruno não-cálcico, fase pedregosa.  

Foram avaliadas 37 acessos do gênero Agave, em delineamento em blocos 

casualizados, com seis repetições: Agave Folcloydes, Cabinho, Híbrido 11648 (A. 

amaniensis x A. angustifol), Híbrido 400 Folhas, Híbrido Imaculada, Híbrido Itaporanga, 

Híbrido Rio Grande do Norte, Híbrido Quênia, Híbrido Teixeira, Hoxa México, Mutante 1, 

Mutante Bahia, Mutante Paraíba, IAC 0101, IAC 034 (A. amaniensis x A. angustifolia) x 

A. Amaniensis) , IAC 0056, IAC 069 (A. amaniensis x A.angustifolia) x A. amaniensis, 

IAC 0067, IAC 00200, IAC 097 (A.amaniensis x A. angustifolia) x A. amaniensis), IAC 

84003, IAC 84051, IAC 84-019,  IAC 84001/4, IAC 84005, , IAC 84001/2, IAC 840096, 

IAC 84193, Sisal com Espinhos na Borda, Sisal Ornamental, Sisal Tanzânia, Sisal Tatuí, 
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Sisalana de Valente, Tatuí 1, Tatuí 2, Tatuí 3, Tatuí 4. O plantio dos acessos do banco é 

datado de 17/03/2009.  

Tabela1. Dados de precipitação anual no Município de Monteiro/PB no ano de 2012.  

Meses Jan Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Precipitação 

(mm) 

90,1 15 0 0 28,3 19 18,3 7,6 0 0 4,2 0 

             
Fonte: Embrapa Algodão. 

As avaliações foram realizadas em dezembro de 2012, utilizando-se as características 

altura da planta, número de folhas, presença ou ausência de espinhos, presença ou ausência 

de rebentos, cor da folha, presença de folhas firmes ou murchas e folha estiradas ou 

enroladas. A altura da planta, em cm, foi determinada com auxílio de uma trena, 

posicionada da base da planta ao ápice da primeira folha completamente expandida. O 

número de folhas foi determinado por meio de contagem simples, através da percepção 

visual, bem como a avaliação da presença e ausência de espinhos, presença ou ausência de 

rebentos, aspecto da folha (firmes ou murchas e/ou enroladas). A cor da folha foi 

determinada por meio de uma escala de cores (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Escala de Cores utilizadas para classificar a cor da folha dos 37 acessos do 

Banco de Germoplasma da Embrapa Algodão. Monteiro/PB, dezembro de 2012. 

Aspecto analisado Classificação 

 

Verde Claro 

 

Verde Róseo 

 

Verde Amarelada 

 

Amarela 
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A estimativa da matriz de distância genética foi realizada por meio da análise 

conjunta das variáveis quantitativas e qualitativas obtidas com base no algoritmo de Gower 

(1971), expresso por: 

 

K = o número de variáveis (k = 1, 2,…, p); i e j = dois indivíduos que representem o 

acesso; Wijk = peso dado à comparação ijk, atribuindo valor 1 para comparações válidas e 

valor 0 para comparações inválidas (quando o valor da variável está ausente em um ou 

ambos indivíduos); Sijk = contribuição da variável k na similaridade entre os indivíduos i e 

j, com valores entre 0 e 1. Para uma variável qualitativa (nominal), se o valor da variável k 

é o mesmo para ambos os indivíduos, i e j, então Sijk = 1, caso contrário, é igual a 0; para 

uma variável quantitativa (contínua) Sijk = 1 - | xik – xjk | / Rk onde xik e xjk são os 

valores da variável k para os indivíduos i e j, respectivamente, e Rk é o intervalo (valor 

máximo menos valor mínimo), da variável k na amostra. A divisão por Rk elimina as 

diferenças entre escalas das variáveis, produzindo um valor dentro do intervalo [0, 1] e 

pesos iguais. 

Os agrupamentos hierárquicos desenvolvidos a partir da matriz de dissimilaridade 

foram obtidos pelo método UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Mean), por meio da distância euclidiana média (SNEATH E SOKAL, 1973). O ponto de 

corte para definição do número de grupos foi obtido segundo o critério da média da matriz. 

A matriz de similaridade foi obtida por meio do método de Gower, utilizando o programa 

estatístico Paleontological Statistics-PAST (HAMMER et al., 2003). A confecção do 

dendograma foi realizada utilizando os recursos software MEGA versão 5 (KUMAR et al., 
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2009) e a matriz de correlação e analise de componentes principais foram determinadas 

utilizando-se o programa Statistica (STATSOFT INC., 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da média da matriz de distância genética, com valor igual a 0,33, pode-se 

detectar a formação de quatro grupos (Figura 1). O grupo I foi o de maior abrangência, 

perfazendo 51,35% dos acessos, em que as plantas que compõem este grupo apresentaram 

altura média de 73 cm e uma média de 27 folhas. Pode-se observar, também, que as plantas 

deste grupo tiveram predominância de ausência de espinhos marginais na folha, exceto os 

genótipos Cabinho e Sisal com Espinho na Borda. Estes não apresentaram rebentos, com 

exceção do genótipo IAC 84193.  

A cor da folha para a maioria dos genótipos foi verde amarelada, exceto para Hibrido 

11648, Sisalana de Valente e IAC 0101 que apresentaram folha verde claro. Os genótipos 

Cabinho e Agave Folcloydes apresentam folha verde róseo e o Sisal Ornamental folhas 

amarelas. Para a maioria dos genótipos, as folhas apresentam-se firmes e enroladas.  

O grupo II abrangeu 2,70% dos genótipos, tendo como único representante o Sisal 

Tatuí, com 89 cm de altura. O número de folhas deste genótipo não foi contabilizado, pois 

estavam em estádio de senescência. A planta apresentou folha de cor verde amarelada, 

murchas e estiradas, com presença de espinhos marginais na folha e ausência de rebentos. 

No grupo III, com 35,14% dos genótipos, as plantas apresentaram altura média de 82 

cm, com número médio de 50 folhas. As folhas apresentam-se com coloração verde claro, 

exceto os genótipos IAC 034, Híbrido Imaculada, IAC 84003 e IAC 84001/4, que 

expressaram folhas de cor verde amarelada. Todas as plantam possuíam folhas firmes e 
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enroladas, emissão de rebentos, em sua maioria, e ausência de espinhos marginais, exceto 

o Híbrido Teixeira.  

O grupo IV, com 10,81% dos genótipos, foi composto por plantas com altura média 

de 108 cm e média de 27 folhas. As plantas apresentaram, em sua maioria, folhas de cor 

verde róseo, exceto o genótipo Tatuí 1 que expressou cor verde claro. As folhas 

apresentaram-se murchas, sendo 50% enroladas (Tatuí 1 e Tatuí 3) e 50% estiradas (Tatuí 

2 e Tatuí 4), com presença de espinhos marginais e emissão de rebentos.  

Moura et al, (2010) ao estudar a divergência genética em germoplasma de pimenta, 

através da utilização do algorítimo de Gower constatou que a análise conjunta dos dados 

quantitativos e qualitativos permite a unificação de todas as informações em uma figura, 

resultando em mais eficiência na determinação da divergência genética entre os acessos de 

uma coleção e constituindo-se em alternativa viável e ferramenta importante para o 

conhecimento do germoplasma. 
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Figura 1. Dendrograma UPGMA de 37 acessos do gênero Agave, pertencentes ao Banco 

de Germoplasma da Embrapa Algodão utilizando-se a distância de Gower para as variáveis 

conjuntas (qualitativas e quantitativas). Monteiro/PB, dezembro de 2012. 

 

A partir da análise de correlação para a componente principal 1 (CP1), que explica 

32,71% da variabilidade total dos dados, pode-se observar que a variável que apresentou a 

maior contribuição para a formação dos grupos foi a cor da folha (28%), seguido da 

presença ou ausência de rebentos (25%) e número de folhas (23%). No entanto, a variável 

folhas enroladas foi a que apresentou a menor contribuição para a variabilidade total 

(0,23%) (Tabela 3). Já para o componente principal 2 (CP2), as características folhas 

firmes ou murchas e folhas enroladas apresentaram a maior contribuição na formação dos 

grupos, seguida da característica presença ou ausência de espinhos marginais (23%) 
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(Tabela 3).  Esses dados corroboram com os obtidos por Ortiz & Meer (2006), avaliando 

várias espécies do gênero Agave, em que foi estabelecida a contribuição da variabilidade 

total baseando-se nas características foliares, como cor e presença/ausência de espinhos 

marginais. 

 

Tabela 3 - Contribuição de cada característica para divergência genética baseada na 

correlação dos 37 acessos do Banco de Germoplasma da Embrapa Algodão. Monteiro/PB, 

dezembro de 2012. 

Característica Contribuição para a Divergência (%) 

 CP1 CP2 

Altura da Planta 14% 17% 

Número de Folhas 23% 9,6% 

Presença ou Ausência de Espinhos 6,4% 23% 

Presença ou Ausência de Rebentos 25% 0,012% 

Cor da Folha 28% 1,6% 

Folhas Firmes ou Murchas 3,7% 24% 

Folhas Enroladas 0,23% 24% 

 

A análise de agrupamento tem por finalidade reunir genitores (ou qualquer outro tipo 

de unidade amostral) em vários grupos, de modo que exista homogeneidade dentro do 

grupo e heterogeneidade entre os grupos, minimizando a variação dentro e maximizando a 

variância entre os grupos, ou ainda, dividindo um grupo original de observações em vários 

grupos (CRUZ; REGAZZI, 1997).  

O método UPGMA foi sensível o bastante para detectar um índice de Correlação 

Cofenética de 0,80. De acordo com Sokal e Rohlf (1962), valores de correlação cofenética 

superiores a 0,80 indicam bom ajuste entre as matrizes originais de distância e as derivadas 

das distâncias gráficas, fato que atribui maior confiabilidade do agrupamento do método 

UPGMA. Em estudos de divergência genética em germoplasma de Pimenta, a utilização do 

método de agrupamento UPGMA apresentou índices de correlação cofenética com valores 

superiores aos agrupamentos Ward e vizinho mais próximo, com valores respectivos de 
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0,82, 0,59 e 0,62, fato que demonstra a confiabilidade do método (MOURA et al., 2010). A 

confiabilidade do método UPGMA, também, foi comprovada em estudos de divergência 

genética entre acessos de tomateiro do grupo cereja, onde o valor da correlação cofenética 

para este método foi de 0,80 e para os demais métodos de agrupamento Ward e o Vizinho 

Mais Próximo, foram de 0,50 e 0,60, respectivamente (ROCHA et al., 2010). 

De acordo com a matriz gerada a partir do algoritmo de Gower pode-se determinar 

que os genótipos Sisal Tanzânia e Hibrido 400 folhas apresentam a menor dissimilaridade 

genética entre si (d=0,0068), seguido dos genótipos: IAC 84001/2 e IAC 0056 (d= 

0,0072342), IAC 00200 e IAC 84051 (d=0,0089), IAC 0097 e IAC 84051 (d=0,02), Sisal 

Tanzânia e Híbrido Quênia (d=0,026), e IAC 84001/4 e IAC 84003 (d=0,02683).  

A partir dos resultados da matriz de dissimilaridade, pode-se observar que os 

genótipos originários do IAC apresentam uma menor distância entre si, estes resultados 

podem ser indicativo de uma base genética estreita entre esses acessos, neste caso novos 

estudos devem ser realizados no sentido de eliminar possíveis duplicidades. Entretanto, os 

resultados de maior dissimilaridade foram observados nos genótipos Tatuí 4 e Híbrido 

11648 (d = 0,75), seguido dos genótipos Tatuí 2 e Híbrido 11648 (d = 0,75), IAC 00200 e 

Tatuí 2 (d = 0,72), IAC 0056 e Tatuí 4 (d = 0,71), IAC 0097 e Tatuí 2 (d = 0,70261), IAC 

0101 e Tatuí 2 (d = 0,69), IAC 84001/2 e Tatuí 2 (d = 0,69) e Sisal Ornamental e Hibrido 

Teixeira (d = 0.68). Sendo possível destacar que o Tatuí 2 apresentou uma grande 

dissimilaridade genética em relação aos demais genótipos avaliados.  

Rojas et al. (2007) estudaram seis populações de Agave "Manso" (Agave salmiana 

var. "Salmiana"), "Ayoteco" (Agave salmiana var. "Ayoteco"), "Verde", "Carrizo" (Agave 

mapisaga Trel), "Negro" e "Xilometl", no Nordeste do Estado do México para determinar 

a diversidade genética dentro e entre populações utilizando marcadores moleculares RAPD 

e algumas variáveis morfológicas, observaram que a análise de variância revelou 
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diferenças significativas (P ≤0.01) entre as populações para altura da planta, número de 

folhas, largura das folhas, comprimento das folhas, número de espinhos laterais e 

comprimento da coluna principal. A partir deste estudo, as populações foram separadas em 

quatro grupos, sendo que as variáveis determinantes para esta distinção foram número de 

espinhos laterais e comprimento da coluna principal, que explicaram 94% da variação.  

CONCLUSÕES 

As características que mais contribuíram para a divergência foram cor da folha 

(28%), presença ou ausência de rebentos (25%) e número de folhas (23%).  

O algorítimo de Gower foi eficiente para a formação dos grupos, demonstrado que a 

análise conjunta de variáveis quantitativas e qualitativas apresentam uma boa ferramenta 

em estudos de divergência genética. 

Os genótipos originários do IAC apresentam uma menor distância entre si e o Tatuí 

2 apresentou uma grande dissimilaridade genética em relação aos demais genótipos 

avaliados. 
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DISSIMILARIDADE GENÉTICA EM Agave sisalana AVALIADAS EM DIFERENTES 

MUNICÍPIOS BAIANOS 

 

 

RESUMO - O presente estudo objetivou avaliar a dissimilaridade genética dentre e entre 

populações de plantas de sisal por meio de descritores morfológicos nos municípios 

baianos de Valente, São Domingos e Piritiba. Foram avaliados 60 genótipos, sendo 20 em 

cada município. Os descritores avaliados foram: altura da planta, número de folhas, 

presença ou ausência de espinhos, comprimento e largura das folhas, quantidade de 

rebentos. Os agrupamentos hierárquicos desenvolvidos a partir da matriz de 

dissimilaridade foram obtidos pelo método UPGMA, por meio da distância euclidiana 

média e as análises estatísticas foram realizadas utilizando os programas estatísticos Genes 

e Statistica. Foi possível detectar a formação de 4 grupos para as análises realizadas para 

cada município e para a análise conjunta dos dados houve a formação de 6 grupos. Pode-se 

observar que a formação dos grupos obedeceu a posição geográfica dos genótipos, tendo 

em vista que a maior dissimilaridade observada foi entre genótipos provenientes de região 

diferentes V08 e P07 (d= 3,19). A maior similaridade observada foi entre indivíduos de 

mesma localização geográfica V16 e V01 e V17 e V01 (ambos com d= 0,21). A maior 

correlação observada foi entre as variáveis altura da planta e diâmetro da copa e, para a 

contribuição relativa das variáveis na formação dos grupos destaca-se altura da planta, 

diâmetro da copa e comprimento da folha. O método UPGMA revelou-se eficiente para a 

formação dos grupos, com índice de correlação cofenética superior a 0,80, indicando que 

houve um bom ajuste entre as matrizes de distância, demonstrando que o método e 

confiável. Os genótipos mais divergentes devem ser priorizados em futuros trabalhos de 

melhoramento genético que envolva  hidridação. 

 

Palavras-chave: Agave sisalana. Divergência genética. Caracterização morfológica. 

 

 

 



36 

 

GENETIC DISSIMILARITY IN Agave sisalana STUDIED IN DIFFERENT BAIANO 

MUNICIPALITY 

 

ABSTRACT – The goal’s study is to evaluate the genetic dissimilarity among the sisal 

plants’ populations by morphologic descriptors in baiano municipality, Valente, São 

Domingos and Piritiba. 60 genotypes were studied, 20 from each one. The evaluated 

descriptors were: plant height, number of leaves, presence or absence of spine, length and 

width of leaves, quantity of shoot. The hierarchic groupings, developed by the dissimilarity 

pattern, were obtained by UPGMA method, by the media Euclidean distance and the 

statistics analyses were made using the statistics programs Genes and Statistica. It was 

possible to detect the formation of 4 groups to the analyses performed to each municipality 

and to the jointly data analyses occurred the formation of 6 groups. It could be observed 

that the groups’ formation followed the genotype geographic position, in view of the most 

dissimilarity observed was among genotypes from different regions V08 and P07 (d=3.19). 

The most similarity observed was among individuals from the same geographic location 

V16 and V01 and V17 and V01 (both with d=0.21). The most correlation observed was 

among the following variables: plant height and crown diameter and the length of leaves. 

The UPGMA method unveiled efficient to the groups’ formation; with the Cophenetic 

correlation indication over than 0.80, indicating that occurred a good adjustment among the 

distance patterns, demonstrating that the method is reliable. The most divergent genotypes 

should be prioritized in the genetic improvement’s future studies that involve hybridity.  

 

Key words: Agave sisalana, Genetic Divergence, Morphologic Characterization. 

 

 



37 

 

INTRODUÇÃO 

 

O gênero Agave é composto por 200 espécies e 47 categorias infraespecíficas, dos 

quais 186 táxons estão distribuídos no México (GARCÍA-MENDOZA, 2002). Pela sua 

beleza e rusticidade, o agave, também, é muito utilizado como planta ornamental. 

Entretanto, o seu principal emprego é o aproveitamento integral das fibras estruturais 

contidas nas suas folhas, que possui ampla utilização na indústria de cordoalha. Suas 

propriedades são conhecidas desde as épocas mais remotas pelos primitivos habitantes do 

México, que se utilizava de suas preciosas fibras para a fabricação de diversos utensílios 

como tapetes, redes, cordas, entre outros (MEDINA, 1954). 

Dada a sua facilidade de aclimatação, o agave foi levado do México para outras 

partes do mundo, passando a ser comercialmente cultivado (MEDINA, 1954).  Atualmente 

o Brasil é o maior produtor mundial de sisal, tendo como seus principais representantes os 

estados da Bahia, que corresponde a mais de 95% da produção nacional, seguido da 

Paraíba (3,5%). Esta cultura representa um componente importantíssimo na economia 

agrícola da Bahia, por tratar-se de produto de exportação e gerador de divisas. Destaca-se, 

também, pela capacidade de geração de empregos, por meio de uma cadeia de serviços que 

abrange desde os trabalhos de manutenção das lavouras (baseados na mão-de-obra 

familiar), extração e processamento da fibra para o beneficiamento, até as atividades de 

industrialização de diversos produtos, bem como seu uso para fins artesanais 

(RANKBRASIL, 3013; SECTI, 2007).  

As fibras da folha de sisal, após serem beneficiadas, são encaminhadas para as 

indústrias de cordoaria, tapetes, capachos, entre outros. Constitui excelente matéria prima 

na indústria de celulose, para a produção de papel e, seu uso, ainda, se estende à indústria 

farmacêutica na produção de alcatrão, acetona, amônia, cera, entre outros (SEAGRI, 

2013). 

A caracterização morfológica e agronômica se baseia no uso de descritores, 

quantitativos e/ou qualitativos, que visam individualizar fenotipicamente cada genótipo 

(RODRIGUES e ANDO, 2002). Estes estudos representam uma atividade primordial para 

gerar conhecimentos sobre as espécies, fornecendo informações que permitam um melhor 

manejo dessas plantas e, também, por gerar subsídios para a sua conservação e 

preservação, bem como para utilização em programas de melhoramento (TORRES FILHO, 

2008).  
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Os estudos morfoagronômicos são baseados em descritores que permitem conhecer 

as populações naturais e determinar o seu uso potencial. Para que os genótipos sejam 

avaliados de forma precisa e uniforme, cada espécie deve ter uma lista de descritores 

específica, que seja capaz de diferenciá-los. Muitos são os atributos que podem ser 

utilizados para descrever um material, porém os caracteres realmente úteis são aqueles que 

podem facilmente ser detectados, e que possuam alta herdabilidade, alto valor taxonômico 

e agronômico, que podem ser aplicados até mesmo em amostras pequenas e que permitem 

diferenciar um acesso do outro (SANTOS e BETTENCOURT, 2001).  

A diversidade genética pode ser definida como a expressão da dissimilaridade entre 

indivíduos, enquanto o grau de parentesco nas populações pode ser mensurado em termos 

de distância genética. Análises de divergência genética tem sido amplamente utilizadas 

pelos melhoristas de plantas com a finalidade de investigar o parentesco entre as espécies, 

a diversidade de origem geográfica, a capacidade de combinação e a heterose (PUNIA et 

al., 1982; DAHER et al., 1997). 

 O melhoramento genético do sisal visa reunir em um ou poucos clones caracteres 

como produtividade, precocidade, resistência da fibra e tolerância a doenças e pragas. 

Essas características se identificadas, podem ser transferidas através de métodos que 

envolvam hibridação ou utilizando métodos biotecnológicos. Entretanto, faz-se necessário 

a seleção e avaliação de materiais que podem ser utilizados como genitores ou que possam 

ser diretamente explorados. Isso permite a seleção de genótipos com grande potencial, 

viabilizando obtenção de ganhos genéticos satisfatórios (FREIRE et al., 2001). 

 A técnica de hibridação apresenta uma grande importância para o melhoramento de 

plantas, uma vez que possibilita a recombinação e exploração da variabilidade genética 

disponível, permitindo, desta forma, a obtenção de novos materiais, geneticamente 

superiores. A seleção dos parentais que serão utilizados em programas de hibridação e que 

possibilitem a formação de progênies superiores representa uma atividade indispensável 

que exige critérios e grande esforço do melhorista para a obtenção de cultivares 

melhoradas (RAMALHO et al., 1993). No melhoramento do sisal, trabalhos realizados por 

MEDINA (1954), LOCK (1962), CIARAMELLO et al. (1975) e SALGADO et al. (1979), 

resultaram na obtenção de híbridos de sisal com produções agrícolas superiores ao sisal 

comum, como é o caso do híbrido 11.648, conhecido internacionalmente. O 11648, nas 

condições do Nordeste, tem nítida vantagem com relação à produção de fibra, em 
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comparação ao sisal comum (Agave sisalana), que constitui a maior parte dos plantios nos 

Estados da Bahia e da Paraíba (SOUZA SOBRINHO et al.,1985).   

 A avaliação da divergência genética permite identificar indivíduos mais divergentes 

e com possibilidades de melhores combinações híbridas, servindo como parâmetro na 

escolha de genótipos que favoreçam os cruzamentos (PASSOS, 2009). 

O uso de técnica de análise multivariada tem sido amplamente utilizada pelos 

melhoristas para estimar a divergência genética. Entre essas práticas, tem-se a análise de 

componentes principais, utilizadas quando os dados são obtidos em experimentos sem 

repetições. Este estudo é muito útil para identificar descritores que possibilitem a obtenção 

de maior conteúdo informativo, tendo a possibilidade de excluir caracteres que apresentam 

pouca contribuição para a variância total dos dados disponível, promovendo, desta forma, a 

redução de mão-de-obra, tempo e custo dos experimentos (SOUSA, 2009).  

 Para complementar a técnica de componentes principais utiliza-se a análise de 

agrupamento, baseado em processo matemático que permite explicar as combinações 

lineares das variáveis originais, além de reunir genitores em grupos, utilizando uma medida 

de dissimilaridade ou similaridade, explicando a homogeneidade dentro do grupo e 

heterogeneidade entre os grupos (MACHADO, 1999). Dentre as medidas de 

dissimilaridade mais utilizadas em programas de melhoramento são a distância euclidiana 

e a Distância D
2
 de Mahalanobis. Para dados que não apresentam repetições a técnica mais 

utilizada é a distância euclidiana. 

Estudos visando a investigação da divergência genética em Agave sisalana não são 

encontrados na literatura, e em vista da grande importância socioeconômica desta cultura 

para a região semiárida o presente estudo teve por objetivo avaliar a dissimilaridade 

genética dentre e entre populações de plantas de sisal por meio de descritores morfológicos 

nos municípios baianos de Valente, São Domingos e Piritiba. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em três municípios baianos entre os anos de 2012 e 2013. A 

primeira avaliação foi realizada no mês de outubro de 2012 no município de Piritiba, com 

coordenadas geográficas: Latitude: 11º 43’ 49” S, Longitude: 40º 33’ 19” W e Altitude 

de 578 m. O clima é classificado como tropical com estação seca (Classificação climática 

de Köppen-Geiger: AW). Seus solos foram classificados como luvissolos eutróficos, 
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latossolos álicos ou distróficos e neossolos distróficos. A média pluviométrica é de 600 

mm anuais.  

A segunda avaliação foi realizada no mês de abril de 2013 no município de 

Valente, com coordenandas geográficas: Altitude – 387 m; Latitude S 11º  20’ 32,8’’; 

Longitude W 039º  27’ 31,1’’.  

A terceira avaliação também foi realizada em abril de 2013 no município de São 

Domingos, com coordenadas geográficas: Latitude: 11º 27' 56" S, Longitude: 39º 31' 34" 

W, Altitude: 0m e Área: 252,1 Km
2
. Os municípios de Valente e São Domingos 

encontram-se sob domínio do Clima Semi-árido (DdA’a’) segundo Thornthwaite e Mather. 

Os seus solos foram classificados em planossolos solódicos, neossolos regolíticos e 

litolíticos A pluviosidade média anual situa-se entre 508,3 mm e as médias térmicas anuais 

entre 23,9°. 

Foram avaliadas 20 plantas em cada um dos municípios. As plantas foram 

avaliados em fazendas de plantio comercial, sendo que as plantas avaliadas foram 

selecionadas de acordo com a idade e integridade. A caracterização morfológica das 

populações foi realizada utilizando descritores que serviram como base para a 

diferenciação entre os indivíduos, a fim de selecionar aqueles que apresentem 

características econômicas desejáveis a cultura. Os descritores avaliados foram altura da 

planta, número de folhas, presença ou ausência de espinhos, comprimento e largura das 

folhas, quantidade de rebentos. Para a determinação da altura da planta foi utilizada uma 

trena, que foi posicionada da base da planta ao ápice da primeira folha completamente 

expandida. O número de folhas foi determinado por meio de contagem simples, através da 

percepção visual, bem como a avaliação de presença e ausência de espinhos. O 

comprimento das folhas foi determinado com auxílio de uma trena e a largura da folha foi 

mensurada com uma régua posicionada na região mediana.  

A matriz de dissimilaridade foi baseada na distância euclidiana média com dados 

padronizados. Os agrupamentos hierárquicos a partir da matriz de dissimilaridade foram 

obtidos pelo método UPGMA – Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean 

(SNEATH e SOKAL, 1973). O ponto de corte para definição do número de grupos foi 

determinado segundo o critério da média da matriz. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando-se o programa Genes (CRUZ, 2003) e os gráficos foram 

confeccionados no programa Statistica (STATSOFT INC., 2005). 

 



41 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para as plantas avaliadas no município de Piritiba, utilizou-se a metodologia da 

média da matriz (1,3) e pode-se observar a formação de 4 grupos (Figura 1A). O primeiro 

grupo foi formado pelos genótipos P01, P02, P09, P11, P14 e P16, com valores médios de 

1,01m de altura, 1,28 de diâmetro médio da copa, 43,17 folhas, 10,83 rebentos, plantas sem 

espinhos, exceto a P02, 4,13 mm de espessura média da folha, 70,83 cm de comprimento 

médio das folhas e 8,75 cm de largura média das folhas. Os genótipos P03 e P04 

compuseram o segundo grupo, destacando ampla similaridade entre si. Entretanto, 

observou-se a presença de espinhos no genótipo P03. O grupo III destacou-se por 

apresentar o maior número de genótipos, sendo representados por P06, P07, P08, P10, P13, 

P15, P17, P18, P19, com média de altura de 1,77m, diâmetro médio da copa de 2,06 m, 

média de 64 folhas, média 16 rebentos por planta, ausência de espinhos, exceto as plantas 

P07 e P18, espessura média das folhas de 4,25, ausência de plantas com inflorescência e o 

comprimento e largura média das folhas de 1,03m e 11,26cm, respectivamente. O quarto e 

último grupo foi formado, apenas, pelo genótipo P05, destacando a presença de espinhos e 

de inflorescência como características que contribuíram para a formação deste grupo.  

A utilização de métodos de agrupamento tem por finalidade separar um grupo 

original de observações em vários subgrupos, de forma a obter homogeneidade dentro e 

heterogeneidade entre os grupos (BERTAN et al.; 2006). Desta forma a avaliação realizada 

no município de São Domingos, gerou com base na metodologia da média da matriz (1,35) 

a formação de cinco grupos (figura 1B), sendo o 1º grupo formado apenas pelo genótipo 

SD01, em que o diâmetro da copa revelou ser a característica que o diferenciou dos demais 

genótipos avaliados. O segundo e maior grupo correspondeu a 85% dos genótipos 

avaliados, destacando o SD2, SD07, SD06, SD09, SD03, SD08, SD16, SD10, SD5, SD15, 

SD20, SD18, SD19, SD04 e SD14. As plantas deste grupo possuíam média de 1,53m de 

altura e 1,71 m de diâmetro da copa, média de 29 folhas e 2 rebentos, ausência de 

espinhos, com exceção do SD20, espessura média da folha de 3,12 mm, comprimento e 

largura média das folhas de 1,08 cm e 11,32cm, respectivamente. Entretanto, nos genótipos 

SD05, SD16, SD18, SD19 e SD20 não foram encontrados rebentos. O terceirogrupo foi 

formado pelos indivíduos SD11 e SD17, ambos similares entre si. O quarto grupo foi 

representado apenas por SD13, em que o diâmetro da copa foi a característica que o 

diferenciou em relação aos demais genótipos. O quinto grupo foi representado apenas pelo 
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genótipo SD12 que se diferenciou dos demais indivíduos por apresentar espinhos na borda 

da folha.   

No município de Valente, pode-se observar a formação de quatro grupos (Figura 1 

C), tendo como base a metodologia da média da matriz (1,32). O primeiro grupo foi maior 

e abrangeu 75% dos genótipos avaliados. As plantas que representaram este grupo 

possuíam altura média de 1,65m, diâmetro de copa de 1,72, 23 folhas, 1 rebento por planta, 

espessura de folha de 3,74cm, e comprimento e largura da folhas de 1,15 m e 11,20 cm, 

respectivamente. Observou-se, na maioria dos genótipos, ausência de espinhos, com 

exceção do V04 e ausência de rebentos nos genótipos V03, V04, V09, V11, V12, V14, 

V15 e V18. O segundo grupo foi formado pelos genótipos V10 e V16, destacando as 

características número de folhas, de rebentos e espessura da folha como discriminantes na 

organização deste grupamento. O grupo III foi formado apenas pelo genótipo V20, 

diferindo dos demais apenas para a característica diâmetro da copa. O quarto e último 

grupo foi formado pelos genótipos V05 e V08, que se assemelham nas características 

diâmetro da copa e comprimento da folha.   
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Figura 1. Dendrograma UPGMA de 60 genótipos de Agave sisalana. Em A: 20 genótipos 

avaliados em Piritiba/BA, outubro de 2012, em B: 20 genótipos avaliados em São 

Domingos/BA, abril de 2013 E em C: 20 genótipos avaliados em Valente/BA, abril de 

2013. 

 

Estudar a correlação entre características é extremamente importante, pois permite 

a avaliação quantitativa da relevância de um caráter em relação à outro. Desta forma, é 

importante ressaltar que quando existe significância entre as correlações de dois caracteres, 

é possível a obtenção de ganho em um deles pela seleção indireta do outro (FERREIRA et 

al., 2012). 

Na Tabela 1, estão contidos os dados da matriz de correlação entre as variáveis 

avaliadas no município de Piritiba, São Domingos, Valente e a análise conjunta dos 3 

municípios. Para Piritiba, pode-se observar que a maior correlação positiva encontrada foi 

entre as variáveis altura da planta e diâmetro da copa (0,9442), sendo que a interação entre 
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estas variáveis foi significativo a 1% pelo teste t. Foi possível observar correlação entre as 

variáveis altura da planta e largura da folha (0,7733), diâmetro da copa e largura da folha 

(0.7624), número de rebentos e presença/ausência de espinhos na borda da folha (0,7192), 

Observou-se correlação positiva, significativos a 5% de probabilidade pelo teste t, para as 

características número de folhas e presença/ausência de espinhos (0.5395) e altura da 

planta e número de rebentos (0.4891).  

Para as variáveis avaliadas no município de São Domingos, pode-se observar 

apenas correlações positivas entre as variáveis altura e comprimento da folha (0.7043) e 

espessura e comprimento da folha (0.5775), significativas pelo teste t a 1% de 

probabilidade (Tabela 1).  O teste t revelou-se significativo a 5% de probabilidade para a 

correlação positivas entre as variáveis diâmetro da copa e comprimento da folha (0.5302), 

altura da planta e diâmetro da copa (0.5213).  

Para as variáveis avaliadas no município de Valente (Tabela 1), para teste t a 1% de 

probabilidade, pode-se observar correlações positivas entre as variáveis altura e 

comprimento de folha (0,9544), altura e diâmetro da copa (0,8603), altura e largura da 

folha (0,8008). Entretanto, pelo teste t a 5% de probabilidade, constatou correlações 

positivas e significativos entre altura da planta e número de rebentos (0,4788), diâmetro da 

copa e número de rebentos (0,4826).  
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Tabela 1 – Correlação entre os caracteres altura da planta (Alt), diâmetro do caule (DC), número 

de folhas (NF), presença ou ausência de espinhos (P/A ESP.), espessura da folha (EF), 

comprimento da folha (CF), largura da folha (LF) utilizadas para a caracterização morfológica de 

20 genótipos de Agave sisalana. Piritiba/BA, outubro de 2012, 20 genótipos em São 

Domingos/BA, abril de 2013, 20 genótipos em Valente/BA, abril de 2013 e Análise conjunta 

(Piritiba+ São Domingos + Valente). 

Variáveis (%)  Piritiba São Domingos Valente Análise Conjunta 

Alt x DC  .9442** .5213* .8603** .8314** 

Alt x NF  . 6898** .4158
 ns

 .2615
 ns

 .2449
 ns

 

Alt x NR  .4891* -.113
 ns

 .4788* .1794
 ns

 

Alt x P/A Esp.  .1588
ns

 -.2052
 ns

 - .0783
 ns

 

Alt x EF  .2879
 ns

 .2894
 ns

 .2922
 ns

 .2089
 ns

 

Alt x CF  .2315
 ns

 .7043** .9544** .0327
 ns

 

Alt x LF  .7733** .173
 ns

 .8008** .7008** 

DC x NF  .695** -.0442
 ns

 .2919
 ns

 .4104** 

DC x NR  .5702** -.1364
 ns

 .4826* .3827** 

DC x P/A Esp.  .2668
 ns

 -.3431
 ns

 - .1628
 ns

 

DC x EF  .294
 ns

 .4196
 ns

 .1798
 ns

 .2977
 ns

 

DC x CF  .1492
 ns

 .5302* .8669** .2037* 

DC x LF  .7624** .4499* .5431* .5953** 

NF x NR  .5828** .07
 ns

 -.0901
 ns

 .8575** 

NF x P/A Esp.  .5395* -.1303
 ns

 - .3898** 

NF x EF  .0312
 ns

 .1329
 ns

 .0233
 ns

 .4775** 

NF x CF  .1761
 ns

 .2773
 ns

 .2016
 ns

 .7947** 

NF x LF  .584** -.2827
 ns

 .2376
 ns

 .0479
 ns

 

NR x P/A Esp.  .7192** .2938
 ns

 - .3595** 

NR x EF  .2749
 ns

 .0838
 ns

 -.1228
 ns

 .5446** 

NR x CF  .2269
 ns

 -.1024
 ns

 .3659
 ns

 .7961** 

NR x LF  .2222
 ns

 -.3347
 ns

 .4506* -.0756
 ns

 

P/A Esp. X EF  .168
 ns

 -.1591
 ns

 - .2872* 

P/A Esp. X CF  .0757
 ns

 -.2791
 ns

 - .181
 ns

 

P/A Esp. X LF  .0528
 ns

 .0451
 ns

 - .061
 ns

 

EF x CF  -.1179
 ns

 .5775** .3884
 ns

 .4849** 

EF x LF  .2217
 ns

 -.0061
 ns

 .4732* .0391
 ns

 

CF x LF  .0719
 ns

 -.0049
 ns

 .7134** -.1657
 ns

 

** *: Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste t. 
ns 

Não significativo pelo teste t.-   

Para a variável presença/ausência de espinhos na borda da folha este município não apresentou variação, 

sendo todas classificadas como ausente. 
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Foram realizadas análises para verificar a contribuição relativa entre os caracteres 

morfológicos avaliados em Piritiba. Verificou-se que contribuição a relativa apresentou 

uma variação entre 20% e 1%. entre os 8 caracteres avaliados (Tabela 2). As variáveis que 

apresentaram maior contribuição para a formação dos grupos foram o diâmetro da copa 

(20%), altura da planta (18%), número de folhas (17%) e número de rebentos (13%). As 

características que apresentaram menor contribuição foram o comprimento da folha (1%) e 

espessura da folha (4%). 

Para a análise da contribuição relativa entre os caracteres morfológicos 

multicategóricos e quantitativos avaliados no município de São Domingos, a contribuição 

relativa apresentou variação entre 28% e 0,06% entre os 8 caracteres avaliados (Tabela 2). 

A maior contribuição para a formação dos grupos foi comprimento da folha (28%), altura 

da planta (26%) e diâmetro da copa (22%). As características que apresentaram menor 

contribuição foram P/A de espinhos na borda da folha (0,06%), número de rebentos (1%). 

Cruz & Regazzi (2001) relatam que a contribuição relativa dos caracteres auxilia no 

descarte de variáveis, possibilitando uma melhor escolha de variáveis a serem consideradas 

numa avaliação de divergência genética entre populações ou genótipos. 

Já para as avaliações de análise da contribuição relativa entre os caracteres 

morfológicos avaliados em Valente demonstrou que a contribuição relativa das variáveis 

variou entre 24% e 2% entre os 8 caracteres avaliados (Tabela 2). As maiores 

contribuições para a formação dos grupos foram altura da planta (24%) e comprimento da 

folha (23%). As características que apresentaram menor contribuição foram P/A de 

espinhos na borda da folha e número de folhas (2%). Sudré et al. (2003) estudou a 

contribuição relativa de características quantitativas para a divergência genética em acessos 

de pimenta e pimentão e constatou que as características altura da planta e diâmetro da 

copa não apresentaram importância relativa para estudos de divergência genética.  
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Tabela 2 - Contribuição de cada característica para divergência genética baseada na 

avaliação de 20 genótipos de Agave sisalana. Piritiba/BA, outubro de 2012, 20 genótipos em São 

Domingos/BA, abril de 2013, 20 genótipos em Valente/BA, abril de 2013 e Análise conjunta 

(Piritiba+ São Domingos + Valente). 

 

Nas análises de agrupamento, procura-se discriminar geneticamente os indivíduos, 

permitindo que estes sejam separados em grupos pela análise de um conjunto de 

características inerentes a cada indivíduo, agrupando-os por algum critério de classificação, 

de forma que exista homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre grupo 

(SANTANA et al, 2010). Um método para análise de agrupamento muito utilizado é o 

UPGMA que utiliza a média das distâncias entre todos os pares de genótipos para 

formação de cada grupo (CRUZ e REGAZZI, 2001). Cargnelutti Filho et al. (2010) avaliou 

a consistência do padrão de agrupamento em cultivares de feijão-comum, e, a partir dos 

resultados concluíram que o método de agrupamento UPGMA, obtido a partir da matriz de 

distância euclidiana, foi o mais consistente para essa finalidade. Isto evidencia que as 

matrizes de distância euclidiana são eficientes para a discriminação de subamostras quando 

utilizadas como medidas de distância para formação do dendrograma.  

 

Características 

Contribuição para a Divergência (%) 

 

Piritiba 

 

São Domingos 

 

Valente 

Análise 

Conjunta 

Altura da Planta 18% 26% 24% 
6% 

Número de Folhas 17% 4% 2% 21% 

Diâmetro da Copa 20% 22% 19% 11% 

Número de Rebentos 13% 1% 7% 
21% 

Espessura da folha 4% 16% 4% 
11% 

Largura da Folha 12% 2% 18% 1% 

Comprimento da Folha 1% 28% 23% 
14% 

P/A de Espinhos 7% 0.06% 2% 6% 
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O índice de correlação cofenética gerado com base no método UPGMA foi 

significativo a 1% de probabilidade para Piritiba (0,8226), São Domingos (0,8185) e 

Valente (0,80). Segundo Bussab et al. (1990), em análises de agrupamento, o coeficiente 

de correlação cofenétia com valores acima de 0,80 é considerado aceitável. Sokal e Rohlf 

(1962), também, relatam que valores de correlação cofenética superiores a 0,80 indicam 

bom ajuste entre as matrizes originais de distância e as derivadas das distâncias gráficas, 

fato que atribui maior confiabilidade do agrupamento do método UPGMA. Mattedi (2009), 

ao estudar os acessos de subamostras do banco de germoplasma de tomateiro, considerou 

que o dendograma gerado pelo método UPGMA teve correlação cofenética alta e 

significativa (CCC= 0,845, p= 0,001). Este resultado remete a fidelidade na representação 

do conjunto de dados.  

Com base na matriz de dissimilaridade para as avaliações realizadas no município 

de Priritiba, pode-se observar que os indivíduos mais distantes entre si foram: P15 e P05 

(d= 2,98), P09 e P05 (d= 2.86), P05 e P14 (d= 2.44) e P12 e P05 (d= 2,62). A maior 

dissimilaridade encontrada entre diferentes indivíduos com relação ao genótipo P05 se 

deve, principalmente, ao fato deste individuo apresentar espinho marginal em sua folha e 

por estar em estádio de florescimento no momento da avaliação. Já os indivíduos mais 

similares entre si foram P13 e P08 (d= 0.37), P10 e P13 (d= 0,44), P17 e P19 (d= 0,47), 

P20 e P10 (d= 0,50). Os genótipos agrupados possuem características morfológicas 

similares, destacando-se a presença/ausência de espinhos na borda das folhas, que na 

maioria dos indivíduos mais similares esta variável encontrava-se ausente. 

De acordo com a matriz de dissimilaridade genética para as avaliações no 

município de São Domingos, pode-se observar que os indivíduos mais distantes entre si 

foram: SD01 e SD12 (d= 2,71), SD01 e SD11 (d= 2,39), SD20 e SD12 (d= 2,36). As 

maiores distâncias encontradas entre diferentes indivíduos com relação ao genótipo SD01 

se deve, principalmente, ao fato deste individuo apresentar-se superir em relação aos 

demais para as características altura da planta, diâmetro da copa e comprimento da folha. A 

maior similaridade encontrada foi entre os indivíduos SD05 e SD15 (d= 0,49), SD08 e 

SD16 (d= 0,58), SD05. O genótipo SD05 se destaca entre os demais por apresentar um 

maior diâmetro de copa e, o genótipo SD15 destaca-se em relação a largura da folha.  

De acordo com a matriz de dissimilaridade genética para as avaliações no 

município de Valente, pode-se observar que os indivíduos mais distantes entre si foram: 

V13 e V08 (d= 2,74), V16 e V08 (d= 2,73), V12 e V08 (d= 2,62). A maior divergência 
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encontrada entre os genótipos com relação ao genótipo V08 se deve ao fato deste indivíduo 

apresentar características inferiores em relação aos demais. Podendo-se destacar os 

resultados inferiores para os caracteres altura da planta, diâmetro de copa, espessura e 

largura da folha. A maior similaridade encontrada foi entre os indivíduos V06 e V01 (d= 

0,55), V17 e V07 (d= 0,54) V07 e V03 (d= 0,53).  O genótipo V05 se destaca entre os 

demais por apresentar um maior diâmetro de copa e o genótipo V15 em relação a largura 

da folha. 

A análise conjunta das três regiões avaliadas (Piritiba, São Domingos e Valente) 

gerou, com base na metodologia da média da matriz (1,28), a formação de seis grupos. O 

1º grupo foi formado pelos genótipos avaliados em Piritiba, P05 e P07. Estes indivíduos 

destacam-se em relação aos demais genótipos avaliados por apresentarem um maior 

número de folhas. O segundo grupo foi formado pelos genótipos P03 e P18, em que esses 

indivíduos se assemelham em relação ao número e espessura das folhas. O grupo III foi 

formado apenas pelo indivíduo P02 que se caracteriza por apresentar os menores valores 

para altura da planta, diâmetro da copa e largura da folha. Todos os genótipos que 

formaram o quarto grupo foram avaliados no município de Piritiba. Estes genótipos 

assemelham-se para a maioria das variáveis avaliadas, exceto para a espessura da folha, em 

que o genótipo P06 apresenta valor muito superior em relação aos demais. O quinto grupo 

foi o mais abrangente, correspondendo a 63,3% dos genótipos avaliados, e inclui todos os 

genótipos avaliados no município de São Domingos e quase todos os genótipos avaliados 

no município de Valente, exceto V03 e V05. As plantas que representam este grupo 

apresentaram altura média de 1,57 m, 1,71 cm de diâmetro de copa, em torno de 25 folhas, 

média de 1 rebento, espessura de folha de 3,34, comprimento e largura de folha de 1,11 m 

e 11,23 cm, respectivamente. Apenas os genótipos V04, SD12 e SD20 apresentaram 

espinhos na borda da folha. O grupo seis correspondeu aos genótipos avaliados em Piritiba 

e Valente, com médias de 1,04m de altura, diâmetro da copa de 1,22, em torno de 41 folhas 

e 7 rebentos, ausência de espinhos na borda da folha, a espessura da folha de 3,84 mm e o 

comprimento e largura média das folhas de 52,44 cm e 9,23cm, respectivamente.  

Observou-se que apesar das plantas de sisal serem consideradas de base genética 

estreita, com predominância de reprodução assexuada, existe grande variabilidade genética 

dentre e entre as populações avaliadas. A variabilidade encontrada pode estar relacionada a 

fatores ambientais ou ate mesmo a contituição genética desses indivíduos, já que em 

estudos realizados por Queiroz et al (2012) foi encontrada uma grande variação no número 
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de cromossomos entre diferentes municípios baianos, sendo que para a coleta no município 

de Valente foram encontrados indivíduos: 2n = 136, 2n = 144 e 2n = 142, sendo possível 

observar 24 cromossomos grandes e 118 pequenos. Já para as localidades de São 

Domingos e Conceição do Coité foi encontrado 2n = 142 para todos os exemplares 

analisados, ressaltando que foram observados 20 cromossomos grandes e 122 pequenos.  

 

 

Figura 2. Dendrograma UPGMA de 60 genótipos de Agave sisalana em análise conjunta 

dos genótipos avaliados nos três municípios baianos. Piritiba/BA, outubro de 2012, São 

Domingos/BA, abril de 2013 e Valente/BA, abril de 2013. 

 

Pode-se observar que a maior correlação positiva encontrada, significativa a 1% 

pelo teste t, foi entre as variáveis número de rebentos e número de folhas (0,8575). 

Devendo-se destacar a presença de correlação positiva entre as variáveis altura da planta e 

diâmetro da copa (0,8314) e número de rebentos e comprimento da folha (0,7961) (Tabela 

1). Para a interação entre as características P/A de espinhos na borda da folha e espessura 

da folha (0,2872) e diâmetro da copa e comprimento da folha (0,2977) foram significativos 

a 5% de probabilidade pelo teste t (Tabela 1).  
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A análise de correlação permitiu observar que a depender da localidade em que as 

avaliações foram realizadas a significância da interação entre os caracteres foi 

diversificada. Como para a interação entre altura da planta e comprimento da folha que foi 

significativo a 1% de probabilidade pelo teste t para as avaliações nos municípios de São 

Domingos e Valente e sem significância para a avaliação no município de Piritiba. Bem 

como a interação entre os caracteres número de folhas e comprimento das folhas não 

apresentou significância para as avaliações realizadas nos três municípios, entretanto para a 

analise conjunta foi altamente significante. Estas variações ocorreram em decorrência do 

fator ambiente, já que as plantas foram avaliadas em diferentes municípios que apresentam 

características diferentes de solo e clima.  

Para os caracteres morfológicos avaliados foram realizadas análises afim de 

verificar a contribuição relativa das variáveis para a formação dos grupos. Observou-se que 

a contribuição relativa resultou numa variação entre 21% e 1% entre os 8 caracteres 

avaliados (Tabela 2), variando entre 20% e 0,01%. As variáveis que apresentaram maior 

contribuição para a formação dos grupos foram o número de folha e de rebentos (21%) e 

comprimento da folha (14%).. As características que apresentaram menor contribuição foi 

largura da folha (1 %). 

 Rocha et al. (2010) relataram que a melhor adequação dos dados, quando se utiliza 

o método UPGMA, pode ser explicada pelo fato de que este método se baseia nas médias 

aritméticas das medidas de dissimilaridade. Além disso, a correlação entre as matrizes de 

distância e a de agrupamento, utilizando UPGMA, foi altamente significativa pelos testes t 

e por Mantel, recomendando-se, assim, o agrupamento UPGMA para a discussão dos 

resultados em tomateiro do grupo cereja. O método UPGMA gerou com base na matrizes 

de distância um índice de correlação cofenética de 08291, considerada significativa, o que 

mostra fidelidade na representação do conjunto de dados.  

Com base na matriz de dissimilaridade pode-se observar que os indivíduos que 

apresentaram a maior dissimilaridade entre si foram: V08 e P07 (d= 3,19), P07 e P09 (d= 

3,14), P03 e P09 (d= 3.03), P05 e V09 (d= 2,87), SD10 e P05 (d= 2,76). A maior 

dissimilaridade encontrada entre diferentes indivíduos com relação ao genótipo P05 se 

deve, principalmente, ao fato deste indivíduo apresentar espinho marginal em sua folha e 

por estar em estádio de florescimento no momento da avaliação. O genótipo P07, também, 

revelou uma grande dissimilaridade genética em relação aos demais, em decorrência das 

características altura da planta, diâmetro da copa, número de folhas e largura da folha, em 
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que este indivíduo apresentou-se superior. Os indivíduos mais similares entre si foram V16 

e V01 e V17 e V01 (ambos com d= 0,21), V15 e V11 (d= 0,22), V12 e V06 e V02 e V01 

(ambos com d= 0,23). Os genótipos agrupados possuem características morfológicas 

similares.  

Cuevas-Figueroa e Berrios (2006) estimaram as distâncias genéticas entre Agave 

tequilana Weber var. Azul e espécies e variedades afins e, observaram que em relação a  A. 

tequilana var. Azul, a espécie Agave sisalana apresentou a maior dissimilaridade genética 

(d= 0,610). A menor dissimilaridade foi observada entre A. sisalana e A. americana var. 

Espansa (d= 0,430). 

Martínez-Palacios et al. (2011) estudaram a diversidade genética de Agave cupreata 

Trel. & Berger. e observaram que a distância média genética entre pares de populações foi 

relativamente baixa (d = 0,04). Sendo que a maior distância genética observada foi de d = 

0,09. Também foi observado que o dendrograma UPGMA não segue um padrão de 

distribuição geográfica. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Foi observada ampla variabilidade genética entre as populações avaliadas nos 

diferentes municípios baianos, demonstrado que a espécie encontra-se em processo de 

evolução e tende a se divergir ao longo do tempo.  

A maior correlação observada foi entre as variáveis altura da planta e diâmetro da 

copa e para a contribuição relativa das variáveis na formação dos grupos destaca-se altura 

da planta, diâmetro da copa e comprimento da folha. 

O método UPGMA revelou-se eficiente para a formação dos grupos, com índice de 

correlação cofenética superior a 0,80, indicando que houve um bom ajuste entre as 

matrizes de distância demonstrando que o método é confiável. 

Os genótipos mais divergentes devem ser priorizados em futuros trabalhos de 

melhoramento genético que envolva hidridação. 
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COMPORTAMENTO MEIÓTICO E VIABILIDADE POLÍNICA EM Agave sisalana  

 

RESUMO - O presente estudo objetivou descrever pela primeira vez o comportamento 

meiótico, durante a microsporogênese, e determinar a viabilidade polínica em Agave 

sisalana, visando obter informações que possam contribuir para futuros trabalhos de 

melhoramento genético com a espécie. O trabalho foi realizado no laboratório de 

Citogenética Vegetal da Embrapa Mandioca e Fruticultura, onde botões florais 

previamente coletados e fixados em Carnoy (3:1) foram analisados após ser corados com 

carmim acético 1% e observados em microscópio. Então, determinou-se o número de 

células que estavam em cada uma das fases das meioses I e II: prófase, metáfase, anáfase, 

telófase, bem como a formação de tétrades. O Índice Meiótico (IM) foi calculado de 

acordo com Love (1949). E para a viabilidade de pólen, os grãos foram corados com 

carmim acético 1% e observados em microscópio. A viabilidade do pólen foi determinada 

de acordo com o nível de coloração: pólen corado de vermelho como viável e com a cor 

verde-amarelado ou incolor como não-viáveis. Foram analisadas 1257 células na meiose I, 

1676 meiocitos na fase da meiose II e 1403 grãos de pólen. O estudo do comportamento 

meiótico em Agave sisalana permitiu inferir que esta espécie encontra-se meioticamente 

estável, com índice meiótico (IM) de 90,8%. O processo de microsporogênese é normal, 

resultando na formação de grãos de pólen altamente viáveis. Novos estudos devem ser 

realizados no sentido de compreender os mecanismos envolvidos na formação de frutos e 

sementes desta espécie para que esta possa ser utilizada em futuros trabalhos de 

melhoramento genético que envolva a formação de híbridos.  

 

 

Palavras-chave: Meiose. Viabilidade polínica. Citogenética. 
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MEIOTIC BEHAVIOR AND POLLEN VIABILITY IN Agave sisalana 

 

ABSTRACT- This research has as goal to describe the meiotic behavior, during the 

microsporogenesis and to determine the pollen viability in Agave sisalana, aiming obtain 

information that can contribute to genetic improvement’s future studies with the specie. 

The study took place in a Vegetal Cytogenetic Laboratory of EMBRAPA Mandioca e 

Fruticultura, where flower buds were previously collected and fixed in Carnoy (3:1). They 

were analyzed after be redden with acetic carmine 1% and observed in microscopy. So, it 

was determined the number of cells that were in each one of the phases of meiosis I and II: 

prophase, metaphase, anaphase, telophase, as well as the tetrad formation. The Meiotic 

Indication (IM) was calculated according to Love (1949). And for the pollen viability, the 

seeds were redden with acetic carmine 1% and observed in microscopy. The pollen 

viability was determined according to the coloration level: redden pollen as viable and 

yellowish-green or colorless pollen as non-viable. It was analyzed 1257 Pollen Mother 

Cells (PMC) in the meiosis I, 1676 PMC in the phase of meiosis II and 1403 pollen seeds, 

the meiotic behavior study in Agave sisalana allowed to infer that this specie is meioticaly 

stable, with IM of 90.8%. The microsporogenesis process is normal, resulting in the pollen 

seeds’ formation highly viable. New studies should be performed in an effort to understand 

the mechanisms involved in the berries and seeds’ formation of this specie for this can be 

used in genetic improvement’s future studies which involves the hybrids’ formation. 

 

 

Key words: Meiosis, Pollen Viability, Cytogenetic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Originário das regiões tropicais da América, o gênero Agave, compreende 

aproximadamente 200 espécies, e é responsável pela produção de 90% das fibras duras 

consumidas no mundo (CLARAMELLO e CASTRO, 1975; GARCÍA-MENDOZA, 2002). 

O gênero agave possui número básico de cromossomos x = 30 e seu cariótipo é 

classificado como bimodal altamente assimétrico (5 cromossomos grandes e 25 

cromossomos pequenos). Estas variações podem estar associadas a uma grande 

especialização morfológica e ecológica (MENDOZA, 2007). O gênero é considerado 

poliplóide e pode formar séries euplóides de 2x, 3x, 4x, 5x e 6x (PALOMINO et al., 2003; 

LINGLING et al., 2009). 

Queiroz  et al (2012) classificou Agave sisalana como pentaplóides com 2n = 5x = 

136-150 cromossomos. Com cariótipo bimodal sendo observados 24 cromossomos grandes 

e 118 pequenos ou 26 cromossomos grandes e 124 pequenos. A autora sugere que a 

variação no número de cromossomos grandes e pequenos se deve a perda de seguimentos 

de DNA dos braços cromossômicos maiores, ocorrendo posterior translocação para 

cromossomos menores não homólogos. 

No Brasil, a cultura do sisal possui uma grande importância social por fazer parte 

da renda de muitas famílias do Semiárido nordestino, apesar do principal produto da 

cultura do sisal ser as fibras obtidas para confecção de cordas, fios e tapetes, que representa 

apenas 4% do peso total da planta. Ressaltando que os 96% restantes, incluindo o bagaço e 

suco, podem ser utilizados como matéria prima abundante e barata para diversas 

aplicações, levando ao aproveitamento total da planta e maior agregação de valor ao 

produto (AZEVEDO et al., 2004). O Brasil se destaca como maior produtor e exportador 

mundial de fibras e manufaturados de sisal e responde por, aproximadamente, 70% da 

exportação mundial deste tipo de fibra. Exporta principalmente para os Estados Unidos, 

China e Portugal (LESSA, 2007). 

A maioria das Agaváceas são monocárpicas, florescendo apenas uma vez no fim do 

seu ciclo reprodutivo, sendo umas poucas policárpicas, florescendo rapidamente ao longo 

do seu ciclo. A flor é hermafrodita e possui seis estames que estão inseridos na base da 

corola, sendo os estames constituídos por anteras trilobadas. O gineceu é constituído por 

um estilo que sustenta um estigma trilobado, com ovário ínfero triloculado (ORTIZ e 

MEER, 2006; GONDIM e SOUZA, 2009). A Agave sisalana floresce, como os demais 
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agaves, apenas uma vez dos 8 para os 10 anos, morrendo logo após. Pouco antes da 

floração as folhas perdem a turgescência e o eixo começa a desenvolver-se rapidamente 

alcançando cerca de 5m., com 30-35 ramos floríferos,  trifurcados, tendo nas extremidades 

4-12 flores hermafroditas, verde-amareladas, dispostas  em racemos (MOREIRA, et al., 

1999; SILVA et al., 2008). 

 

Estudos citogenéticos são amplamente utilizados desde o início do século XX, em 

trabalhos que envolvem caracterização taxonômica e estudos de evolução e filogenia 

(STUESSY, 1990). Dentre as áreas do conhecimento, o ramo de maior destaque é a 

citotaxonomia clássica que se baseia na observação do número e da morfologia dos 

cromossomos mitóticos e do seu comportamento na meiose (STEBBINS, 1971). Esses 

estudos têm se tornado um dos mais importantes instrumentos para compreender as 

relações de parentesco e dos mecanismos envolvidos na evolução cariotípica, em nível de 

espécie, gênero e família.  

No Brasil, os estudos cariológicos avançaram especialmente a partir dos anos 

noventa, através de estudos que abordavam os aspectos da evolução cariológica em 

diversos grupos de plantas nativas (GUERRA e NOGUEIRA, 2001). 

Desta forma, as análises citogenéticas podem contribuir no sentido de aumentar a 

eficiência das estratégias de conservação e fornecer informações indispensáveis para a 

manipulação de plantas e para futuros trabalhos de melhoramento com a espécie 

(SYBENGA,1998).  

Para assegurar o sucesso do uso de indivíduos superiores selecionados, bem como 

garantir a produção de novas cultivares, através da recombinação de caracteres pela 

hibridação dirigida, é importante que o pólen utilizado nos cruzamentos tenham boa 

viabilidade. A elevada instabilidade meiótica, associada às anormalidades genéticas e/ou 

aberrações cromossômicas, podem resultar na formação de plantas atípicas, macho-estéreis 

ou incapazes de formar grãos de pólen, o que pode afetar a polinização e prejudicar a 

produção de sementes (POZZOBON et al., 2011). 

A viabilidade polínica apresenta um parâmetro de grande importância para estudos 

em plantas, pois além de determinar a potencialidade reprodutora masculina das espécies, 

fornece, também, informações fundamentais em estudos taxonômicos, palinológicos e 

ecológicos. Esses estudos permitem a geração de conhecimentos básicos para a aplicação 

prática na conservação genética, bem como na agricultura, para o planejamento de 
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programas de melhoramento ou cultivo de espécies vegetais (ALEXANDER, 1980; 

ARROYO, 1981). 

O presente estudo objetivou descrever pela 1º vez o comportamento meiótico, 

durante a microsporogênese, e determinar a viabilidade polínica em Agave sisalana, 

visando obter informações que possam contribuir para futuros trabalhos de melhoramento 

genético com a espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no laboratório de Citogenética Vegetal da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura. Para tanto, botões florais de Agave sisalana foram coletados no 

município de Morro do Chapéu – BA, fixados em Carnoy (3:1) e armazenados em freezer. 

Para o preparo das lâminas foram selecionados botões com tamanho entre 1,5 e 2,0 cm, 

que foram imersos em solução de ácido acético 45% para manipulação do material, em que 

as anteras foram removidas e transferidas para lâmina contendo carmim acético 1%. Foram 

realizados cortes seguido de suaves compressões para a liberação dos meiócitos, 

posteriormente, o material foi coberto com lamínula e aquecido levemente em lamparina e 

observadas em microscópio óptico.  

Foram avaliadas 16 lâminas, onde se determinou o número de células que estavam 

em cada uma das fases das meioses I e II: prófase, metáfase, anáfase, telófase, bem como a 

formação de tétrades. As células que não apresentaram configurações meióticas com 

cromossomos bivalentes foram consideradas irregulares; também foram consideradas 

outras irregularidades como atrasos e pontes durante a anáfase e disjunção irregular dos 

cromossomos nas fases subsequentes às metáfases I e II. 

O Índice Meiótico (IM) foi calculado de acordo com Love (1949): IM = número de 

tétrades normais / número total de tétrades x 100. As células mães de pólen (CMP) com 

quatro micrósporos foram consideradas tétrades normais e como anormais aquelas com 

números de micrósporos diferentes de quatro: díades, tríades, políades (CORRÊA et al., 

2005). As amostras que apresentarem IM superior a 90% foram consideradas 

meioticamente estáveis. 

O teste de viabilidade de pólen foi realizado segundo a técnica descrita por Linsley & 

Cazier (1963), onde anteras de botões florais em fase de pré-antese e antese foram 

coletadas e dispostas em lâminas contendo carmim acético 1%. Foram realizados cortes 
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para liberação dos grãos de pólen e, então, o material foi coberto com lamínula e 

observado em microscópio. Foram confeccionadas 7 lâminas das quais foram 

contabilizados 200 grãos de pólen por lâmina. 

A viabilidade do pólen foi determinada de acordo com o nível de coloração: pólen 

corado de vermelho como viável e com a cor verde-amarelado ou incolor como não-

viáveis. A porcentagem de grãos de pólen viáveis foi determinada de acordo com a 

fórmula: 

 

Viabilidade do pólen (%) = N° de grãos de pólen corados x 100 

                                           N° de grãos pólen total 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na meiose I foram analisados 1257 meiócitos. Para os meiócitos analisados na na 

fase da prófase I não foi possível observar as associações cromossômicas em decorrência 

da quantidade de cromossomos encontrados na espécie que de acordo com Queiroz et al 

(2012).em estudo realizado em diferentes municípios baianos a Agave sisalana foi 

classificada como pentaplóide, com 2n = 5x = 136 – 150. Na metáfase I foram observadas 

91,5% de meiócitos normais, em que 8,51% das células apresentaram cromossomos 

atrasados, sendo 7,31% com apenas 1 cromossomo, 0,84% com 2 cromossomos, 0,24% 

com 3 cromossomos e 0,12% com 4 cromossomos atrasados (Tabela 1). Na figura 1B, as 

setas indicam os cromossomos em segregação precoce em meiócitos na metáfase I. 

Ruvalcaba-Ruiz e Rodríguez-Garay (2002) estudaram aberrações meióticas em Agave 

tequilana Weber var. azul e observaram que 62,3% das células mãe de pólen (PMC), na 

metáfase I, apresentaram regularidade formando 30 bivalentes e 37,7% das CMP 

apresentaram uma aberração meiótica ao mesmo comportamento de fase.  

Observou-se que 98,39% das células em anáfase I apresentaram comportamento 

normal de segregação dos homólogos e apenas 1,61% apresentou cromossomos atrasados, 

como indicado pela seta na figura 1C. No mesmo estudo, os autores realizaram a análise 

das meiócitos em anáfase I e observaram que 82,56% das células apresentaram padrão 

normal e 17,44% com uma anáfase irregular. Observaram, também, que 5,28% 

correspondiam a células com pontes de braço laterais (SAB) e 3,68%, com uma ponte e um 
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fragmento, 2,58% das anáfases irregulares apresentou células com um ou dois 

cromossomos atrasadas e 2,95% apresentaram um fragmento acêntrico (RUVALCABA-

RUIZ e RODRÍGUEZ-GARAY, 2002).  

As células observadas em telófase I apresentaram 97,18% de células com padrão 

normal de agrupamento de cromossomos nos pólos da célula e 2,82% das células 

apresentaram telófase com 1 cromossomo retardatário (Tabela 1). A figura 1D apresenta 

uma célula em telófase I normal.   

 

 

Tabela 1 – Comportamento meiótico em Agave sisalana Perr. de plantas coletadas no município de 

Morro do Chapéu-BA, 2013. 

Fases Meiose I e II Número de Células  

 Total  (%) 

Metáfase I normal 764 91,5 

Metáfase I com 1 cromossomo com segregação precoce 61 7,31 

Metáfase I com 2 cromossomos com segregação precoce 7 0,84 

Metáfase I com 3 cromossomos com segregação precoce 2 0,24 

Metáfase I com 4 cromossomos com segregação precoce 1 0,12 

Anáfase I normal 61 98,39 

Anáfase I com 1 cromossomo atrasado 1 1,61 

Telófase I normal 

Telófase I com 1 cromossomo atrasado 

207 

6 

97,18 

2,82 

Metáfase II normal 241 100 

Anáfase II normal 9 100 

Telófase II normal 132 100 

Prófase-metáfase II 91 61,1 

Prófase-metáfase II 1cromossomo com segregação precoce                                    2 1,34 

Metáfase-anáfase II 1 cromossomo com segregação precoce 22 14,8 

Prófase-anáfase II 8 5,37 

Prófase-telófase II 

Anáfase-telófase II 

Tétrades 

Tríades 

9 

17 

893 

90 

6,04 

11,41 

90,84 

9,16 
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 Figura 1. Meiose em Agave sisalana.. A) prófase I. B) metáfase I com 3 cromossomos 

com segregação precoce. C) anáfase I com 2 cromossomos atrasados e D) telófase I 

normal. E) Anáfase II normal. F) Assincronismo em prófase II e metáfase II. G) 

Assincronismo em metáfase II e anáfase II com 1 cromossomo adiantado. H) Metáfase II 

normal. I) Assincronismo em anáfase II e telófase II. J) Telófase II com 1 cromossomo 

atrasado, K) Tétrade e L) Tríade. 

 

 

 

Um total de 1676 meiócitos foi observado na fase da meiose II. Destas, 544 

apresentaram comportamento regular nas fases metáfase II (Figura 1H), anáfase II (Figura 

1E) e telófase II (Figura 1J). Verificou-se que as células na fase da meiose II apresentaram, 

por vezes, comportamento assincrônico na divisão de suas células. CORRÊA et al (2005) 

ao realizar estudos com espécies da família Araceae, observou que a espécie M. deliciosa 

foi caracterizada por apresentar, na fase de meiose II, díades em estágios diferentes, isto é, 

díades dessimétricas, com suas células em estágios consecutivos como metáfase/anáfase e 

anáfase/telófase e, mais raramente, metáfase/telófase.  
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No presente estudo, das 149 células observadas com assincronismo, em que 61,07% 

das células observadas estavam nas fases de Prófase II e metáfase II (Figura 1F); 1,34% 

apresentavam as fases de prófase e metáfase II, com presença de um cromossomo com 

segregação precoce; 14,77% estava em fase de metáfase e anáfase II, com um cromossomo 

atrasado (Figura 1G); 5,37% das células estavam em prófase e anáfase II; 6,04% estava na 

fase de prófase e telófase II; 11,41% das células observadas estavam em anáfase e telófase 

II (Figura 1I). Das 983 tétrades observadas, 90,8% apresentavam células normais e 9,2% 

apresentaram a formação de tríades (Figura 1K e 1L). De acordo com Endow (1999) a 

formação de tríades pode estar relacionada a fusão de dois núcleos que estão próximos na 

fase de telófase II. 

Gómez-Rodríguez et al. (2012), ao analisar a meiose de A. tequilana e A. 

angustifolia, detectou várias anormalidades, tais como células com um ou vários 

cromossomos, formação de pontes e um ou mais fragmentos acêntricos, com cromossomos 

atrasados nas anáfases I e II, bem como a formação de micronúcleos em telófase I somente 

em A. angustifolia var. " LineNo”. Foram observadas a presença de mônadas e tríades em 

ambas as espécies. Constatou-se que o padrão de divisão celular durante a primeira divisão 

meiótica foi normal. No entanto, uma falha na citocinese ocorreu na segunda divisão que 

gerou díades binucleadas. De acordo com os resultados obtidos, nestes estudos, os autores 

concluíram que as espécies estudadas apresentam frequências de díades e tríades em torno 

de 0-3% e 0,2-1%, respectivamente, enquanto a frequência de mônadas observada ocorreu 

entre 0,4-13%.  

De acordo com Love (1949), o Índice Meiótico (IM) acima de 80% pode ser 

indicativo de regularidade meiótica, que determinará a formação de tétrades. Apesar de 

terem sido observadas a presença de cromossomos atrasados em algumas fases e da 

presença de células com irregularidades meióticas, o índice meiótico observado neste 

estudo foi de 90,8%, o que indica que a espécie é meioticamente estável (LÖVE, 1949), 

apresentando, dessa forma, a produção de gametas masculinos balanceados. Sendo assim, a 

estabilidade meiótica e a produção de gametas viáveis são aspectos diretamente associados 

à reprodução e manutenção das plantas (POZZOBON et al, 2011). Corrêa et al. (2005) 

sugerem que, provavelmente, ao final da microsporogênese, ocorra processo seletivo que 

faz com que se encontre, nestas espécies, apenas tétrades normais, apesar da alta 

freqüência de meiócitos anormais. Os meiócitos anômalas seriam descartados ou teriam a 

meiose interrompida antes da fase de tétrade. 
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De acordo com Defani-Scoarize et al. (1995), o padrão de comportamento dos 

cromossomos durante a meiose está diretamente relacionado ao seu grau de fertilidade. E 

as alterações observadas em seu padrão de divisão celular, devem teoricamente, ser 

refletidos na viabilidade dos gametas dos grãos de pólen, já que a viabilidade dos gametas 

depende de um comportamento meiótico harmonioso. Desta forma, a viabilidade polínica 

estimada no presente estudo para a análise de 1403 grãos de pólen foi de 95,58%, 

considerada altamente viável (Figura 2). Esse resultado indica que as baixas taxas de 

irregularidades observadas na meiose não interferiram em termos de fertilidade 

(POZZOBON et al., 2011).  

Também foi observada a presença de pollenkitt nos grãos de pólen (Figura 3E), esta 

estrutura está relacionada com o tipo de dispersão do grão de pólen, pode atuar na seleção 

de um polinizador específico, atuar na função de dispersão ou quando o pólen entrar em 

contato com o estigma (PACINE e HESSE, 2005). Souza et al. (2002) ao estudar a 

viabilidade polínica em cultivares de maracujazeiro observou que o grão de pólen tem o 

aspecto pegajoso, por ser recoberto por uma substância chamada pollenkitt que, dentre 

outras funções, atua como protetor, minimizando a  desidratação do grão de pólen e 

conseqüentemente a perda de viabilidade nesta espécie. 

Lingling et al. (2009) relatam que na maioria das plantas que possuem cariótipo 

poliplóide não ocorre formação de sementes, e, mesmo, quando os formam, estas 

apresentam baixa viabilidade. Sendo assim, a reprodução por esta via não tem sido 

utilizada por estas espécies. No caso do gênero agave, que possui comportamento 

cromossômico considerado normal e uma alta taxa de viabilidade polínica, a preferência 

reprodutiva adotada é por via assexuada, este fato pode estar relacionado ao processo de 

adaptação destas espécies ao ambiente.  Já estudos realizados por Salgado et al. (1979) 

demonstraram que os esforços para a obtenção de híbridos de Agave sisalana, 

desenvolvidos por via sexual, apresentou características indesejadas a cultura, como a 

presença de espinhos no bordo das folhas, e, que não se manifesta quando a reprodução 

ocorre por via de propagação vegetativa. Infante et al. (2006) relata que a alta 

adaptabilidade e grau de invasão exibida pelo agaves pode ser uma vantagem a 

variabilidade genética assexuada. 

Segundo Gondin e Souza et al., (2009) apesar do comportamento normal dos 

cromossomos de Agave sisalana na meiose e da elevada viabilidade polínica observada, os 

frutos não se desenvolvem devido a formação de uma “camada de abscisão” entre a base 
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do ovário e o pedicelo, ou pendúculo da flor, logo após as flores murcharem. De acordo 

com Lock (1952), no caso do Agave sisalana cultivado na África não ocorre a formação de 

sementes.  

O fruto do sisal é pouco conhecido dos produtores nordestinos devido a sua rara 

produção e pela dificuldade da utilização das sementes para propagação em plantios 

comerciais. Entretanto, o emprego das sementes apresenta grande importância para 

programas de melhoramento genético do Agave sisalana (GONDIM E SOUZA, 2009). 

Para Infante et al. (2006), nos últimos 30 anos foram realizadas varias tentativa de sucesso 

para melhoramento de A. sisalana. Entretanto, estes estudos, também, estão voltados para 

o controle epigenético que ocorre na espécie (fenômeno em que há variabilidade entre as 

estruturas de propagação vegetativa) e até mesmo estudos voltados a fonte de variabilidade 

ligada a elementos transponíveis. 

De acordo com Garcia e Battistin (2002) um grande número de plantas 

angiospermas produzem elevado número de pólens viáveis, embora nem todos sejam 

utilizados na fertilização. Provavelmente, cada espécie tem sua reserva gênica para 

desenvolver estratégias de conservação durante o processo evolutivo, possibilitando se 

adaptar ao meio ambiente e garantir a continuidade das gerações sucessivas, assim 

contornando problemas que possam levar à extinção. 

Novos estudos devem ser realizados no sentido de compreender os mecanismos 

envolvidos na formação de frutos e sementes desta espécie para que esta possa ser utilizada 

em futuros trabalhos de melhoramento genético que envolva a formação de híbridos. 
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Figura 2. Grãos de pólen de Agave sisalana corados com carmim acético 1%. A) Grão de 

pólen inviável. B) Grão de pólen viável. C) Grão de pólen viável (corado) e inviável 

(incolor). D) As setas indicam grãos de pólen inviável. E) As setas indicam a presença de 

pollenkitt. F) As setas indicam grãos de pólen inviáveis. 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A espécie Agave sisalana encontra-se meioticamente estável, com índice meiótico 

(IM) de 90,8%. 

O processo de microsporogênese é normal resultando na formação de grãos de 

pólen altamente viáveis. 
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ESTUDO GENÉTICO E CITOGENÉTICO EM ESPÉCIES DO GÊNERO Agave 

(AGAVACEAE) 

 

RESUMO: Este trabalho teve por objetivo realizar um estudo genético e citogenético do 

gênero Agave. Foram avaliadas 37 acessos do gênero Agave, conservados no banco de 

germoplasma da Embrapa Algodão, utilizando-se as características altura da planta, 

número de folhas, presença ou ausência de espinhos, presença ou ausência de rebentos, cor 

da folha, presença de folhas firmes ou murchas e folha estiradas ou enroladas. Os dados 

foram analisados de forma conjunta pelo algoritmo de Gower. Para a avaliação de 

genótipos provenientes dos municípios baianos (Piritiba, São Domingos e Valente) foram 

avaliados 60 genótipos, sendo 20 em cada município. Os descritores avaliados foram: 

altura da planta, número de folhas, presença ou ausência de espinhos, comprimento e 

largura das folhas, quantidade de rebentos. Para avaliação do comportamento meiótico 

botões florais previamente coletados e fixados em Carnoy (3:1) foram corados com 

carmim acético 1% e observados em microscópio. Determinou-se o número de células que 

estavam em cada uma das fases das meioses I e II bem como a formação de tétrades. O 

Índice Meiótico (IM) foi calculado. E para a viabilidade de pólen os grãos foram corados 

com carmim acético 1% e observados em microscópio. A viabilidade do pólen foi 

determinada de acordo com o nível de coloração: pólen corado de vermelho como viável e 

com a cor verde-amarelado ou incolor como não-viáveis. Para a avaliação dos acessos da 

Embrapa Algodão foi possível detectar a formação de quatro grupos. As variáveis que 

apresentaram a maior contribuição para a formação destes grupos foram cor da folha 

(28%), presença ou ausência de rebentos (25%) e número de folhas (23%). As análises 

realizadas nos municípios baianos permitiu que fosse detectada a formação de quatro 

grupos para as análises realizadas individualmente e, para a análise conjunta dos dados 

houve a formação de seis grupos. A maior correlação observada foi entre as variáveis 

altura da planta e diâmetro da copa e, para a contribuição relativa das variáveis na 

formação dos grupos destaca-se altura da planta, diâmetro da copa e comprimento da folha. 

O estudo do comportamento meiótico em Agave sisalana permitiu inferir que esta espécie 

encontra-se meioticamente estável, com índice meiótico (IM) de 90,8%. O processo de 

microsporogênese é normal, resultando na formação de grãos de pólen altamente viáveis.  

 

Palavras-chave: Dissimilaridade genética, Germoplasma, Distância Euclidiana, 

Comportamento meiótico. 
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STUDY ON GENETIC AND CITOGENETIC SPECIES OF THE GENUS Agave 

(AGAVACEAE) 

ABSTRACT- This research’s goal is to achieve an Agave gender’s Cytogenetic and 

Genetic study. It was  studied 37 species from the Agave gender, they were kept in the 

Embrapa Algodão Germplasm Bank, we made use of the plant’s characteristics height, 

number of leaves, presence or absence of shoots, color of the leaves, presence of firm or 

wilted leaves and drawn or rolled leaves. The data were analyzed jointly by the Gower 

algorithm. For the genotypes’ evaluation, originating in the baiano municipalities (Piritiba, 

São Domingos and Valente) it was studied 60 genotypes, 20 from each place. The 

evaluated descriptors were: plant height, number of leaves, presence or absence of spine, 

length and width of the leaves, shoots quantity. For the evaluation of meiotic behavior 

flower buds previously collected and fixed in Carnoy (3:1) were redden with acetic 

carmine 1% and observed in microscopy. It was determined the number of cells which 

were in each one of the meiosis phases I and II, as well as the tetrad formation. The 

Meiotic Indication (MI) was also calculated. And, for the pollen viability the seed were 

redden with acetic carmine 1% and they were observed in microscopy. The pollen viability 

was determined according to the coloration level: redden pollen as viable and those that 

were yellowish-green color or colorless as non-viable. For the Embrapa Algodão’s access 

evaluation was possible to detect 4 groups’ formation. The variables that showed the most 

contribution to these groups’ formation were the color of the leaves (28%), presence or 

absence of shoot (25%) and the number of leaves (23%). The analyzes achieved in the 

baiano municipalities allowed it to be detected the 4 groups’ formation to the analyses 

achieved individually and, for the data joint analyses it happened the 6 groups’ formation. . 

The most correlation observed was among the variables plant height and crown diameter 

and, to the variables’ relative contribution in the groups’ formation stands out plant height, 

crown diameter and leaves length. The meiotic behavior study in Agave sisalana allowed 

to infer that this specie find meioticaly stable, with Meiotic Indication (MI) of 90.8%. The 

microsporogenesis process is normal, resulting in the pollen seed formation highly viable. 

 

Key words: Genetic Dissimilarity, Germoplasm, Euclidean Distance, Meiotic Behavior. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Conclui-se a partir do presente estudo que os genótipos mais divergentes devem ser 

priorizados em futuros trabalhos de melhoramento genético com a espécie. 

 Apesar de a espécie Agave sisalana reproduzir-se, principalmente, pela via 

assexuada, foi possível identificar variabilidade genética entre e dentre as 

populações estudadas. 

 O estudo do comportamento meiótico em Agave sisalana demonstrou que a espécie 

encontra-se meioticamente estável, resultando na formação de grãos de pólen 

altamente viáveis. 

 Apesar dos conhecimentos gerados neste trabalho contribuírem com o 

desenvolvimento de pesquisas com a espécie, ainda são necessários estudos que 

visem à obtenção de informações a respeito do processo de fecundação e 

desenvolvimento de frutos e sementes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


