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RESUMO 

 

JARDIM, P. M. V. MAPEAMENTO GENÉTICO DE MARCADORES SNPS 

(SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) EM CANA-DE-AÇÚCAR 

(Saccharum spp.). 2018. 92 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de 

Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. ¹ 

 

A cana-de-açúcar é uma cultura de importância bastante relevante para a 

economia brasileira. A produção de cana-de-açúcar no Brasil é crescente assim como a 

área cultivada vem aumentando a cada ano. A compreensão do genoma da cana-de-açúcar 

ainda é deficiente devido a complicações como alta ploidia e o grande genoma que a 

cultura apresenta. Dentre os diferentes estudos de caracterização genética, o 

desenvolvimento de mapas genéticos é importante por fornecer informações acerca da 

estrutura do genoma de uma espécie. Além disso, pode auxiliar no desenvolvimento das 

técnicas de interpretação e uso da informação genética. Eles possibilitam a compreensão 

mais abrangente da organização da informação genética no genoma da cana-de-açúcar 

suprindo uma carência do estudo básico sobre essa cultura. Os mapas construídos para 

cana-de-açúcar, até agora, não se mostraram completos. Neste trabalho foi obtido um mapa 

de ligação para cana-de-açúcar utilizando marcadores SNPs baseados na tecnologia de 

genotipagem por sequenciamento de nova geração utilizando a estratégia de target 

sequencing (RAPiD-Seq). Para a obtenção do mapa foram utilizados 103 genótipos obtidos 

do cruzamento entre os clones RB97327 e RB72454. Foram desenhadas sondas baseadas 

em sequenciamento de semelhança utilizando o genoma de sorgo como referência. A 

construção dos grupos de ligação, considerando-se como critério de ligação uma fração de 

recombinação de 0,20; permitiu a identificação de 249 grupos de ligação para a população 

biparental com segregação 1:1. Foram consideradas 20555 marcas polimórficas nas 

análises de construção do mapa de ligação. A soma dos tamanhos médios dos grupos de 

homeologia identificados, utilizando-se o genoma de sorgo como referência, foi de 

3964,68 cM para o genitor feminino e de 3797,05 cM para o genitor masculino. 

 

Palavras-chave: mapas genéticos, cana-de-açúcar, SNPs, poliploide, RAPiD-Seq, genotipagem por 

sequenciamento. 

 

_____________________________________________________ 

1 Orientador: Prof. Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho, EA - UFG 
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ABSTRACT 

 

JARDIM, P. M. V. GENETIC MAPPING OF SNPS MARKERS (SINGLE 

NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) IN SUGARCANE (SACCHARUM SPP.). 2018. 

92 f. Dissertation (Master’s Degree in Genetics and Plant Breeding) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. ¹ 

 

Sugarcane is an important culture quite relevant to the Brazilian economy. The production 

is growing as well as a cultivated area is increasing every year. The genome of this culture 

is still deficient due to complications such as high ploidy and the big genome that presents. 

Among the different genetic characterization studies, the development of genetic maps is 

important for providing information about the genome structure of a species. In addition, it 

can help develop the techniques of interpretation and use of genetic information. They 

provide more understanding of how genetic information is organized in the genome of 

sugarcane supplying a lack in the basic element in this culture. The maps constructed for 

sugarcane, so far, not shown saturated. This work was obtained a map for sugarcane using 

SNP markers based on genotyping-by-sequencing technology in next-generation 

sequencing using the target sequencing strategy (RAPiD-Seq). For obtaining the map, 103 

clones RB97327 and RB72454 were used. Probes were designed based on sequence 

similarity using the sorghum genome as a reference. The construction of the binding 

groups, considering as a binding criterion of a recombination fraction equal 0.20; allowed 

the identification of 249 binding groups for the biparental population with 1: 1 segregation. 

A total of 20555 polymorphic were scored in the analysis. The sum of the average sizes of 

homeologia groups identified, using the sorghum genome as a reference, was 3964.68 cM 

for the female parent and 3797.05 cM for the male parent. 

 

Keywords: genetic maps, sugarcane, SNPs, polyploidy, RAPiD-Seq, genotyping-by-sequencing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cana-de-açúcar é uma cultura de importância bastante relevante para a 

economia brasileira. A produção de cana-de-açúcar foi de 665,6 milhões de toneladas na 

última safra. Um crescimento de 4,9% em relação à safra anterior (Conab, 2016). A área 

cultivada é crescente e estima-se uma taxa anual de 2,9% de crescimento atingindo 11,5 

milhões de hectares em 2024 (FAO, 2015). O Brasil responde por 37% do mercado 

internacional de açúcar. Segundo a FAO (2018) 72% do açúcar é exportado. A produção 

atual de açúcar atingiu 33,5 milhões de toneladas (Conab, 2016).  

O Brasil possui potencial para a produção de cana-de-açúcar devido às 

condições climáticas favoráveis ao seu cultivo e também aos diversos estudos e pesquisas 

acerca essa cultura.  A principal estratégia para a manutenção da produtividade é a 

obtenção de novas variedades melhoradas e adaptadas às condições de cultivo (Albino et 

al., 2006). Em média, leva-se de dez a doze anos o processo de liberação de uma nova 

variedade. Isso acontece porque os caracteres de importância agronômica e comercial são 

quantitativos e geralmente avaliados durante a seleção fenotípica. Esses caracteres 

apresentam um padrão contínuo de variação, o que dificulta a identificação dos genótipos 

superiores (Matsouka et al., 2005).  

As informações genéticas podem otimizar os programas de melhoramento que 

antes baseavam-se em observações fenotípicas (Resende et al., 2008). Novas estratégias e 

metodologias que possam selecionar precoce e eficientemente genótipos superiores podem 

reduzir o tempo envolvido no lançamento de novas variedades, como o desenvolvimento 

de metodologias baseadas em marcadores moleculares. Eles são uma ferramenta 

estratégica de análise genética aplicada à obtenção de novas variedades (Albino et al., 

2006; Da Silva et al., 1995). 

O mapeamento genético possibilita a compreensão da organização do genoma 

(Balsalobre et al., 2017). Nele os marcadores são distribuídos ao longo do genoma, nos 

grupos de ligação. Em cana-de-açúcar, o genoma é grande e apresenta elevado nível de 

ploidia (Oliveira, 2006; Grivet & Arruda, 2001). Os mapas construídos para cana-de-
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açúcar, até agora, não se mostraram completos. O potencial de exploração de novas 

informações da estrutura genética dessa cultura é alto. O avanço de novas tecnologias de 

sequenciamento aliado à evolução da bioinformática vislumbra progredir nesses estudos. 

Os mapas genéticos podem auxiliar no desenvolvimento das técnicas de interpretação e uso 

da informação genética. Eles possibilitam a compreensão mais abrangente da organização 

da informação genética no genoma da cana-de-açúcar suprindo uma carência do estudo 

básico sobre essa cultura. 

Com os mapas genéticos é possível se ancorar os milhares de contigs gerados 

nas montagens preliminares do genoma, fornecendo um endereço para essas sequências no 

mapa. Como o genoma é muito complexo, as tentativas de montagem têm resultado em 

centenas de milhares de fragmentos não ordenados e não endereçados nos cromossomos. A 

identificação de marcadores SNPs, geneticamente mapeados, no genoma melhorará 

sobremaneira a montagem e o ordenamento dos contigs e scaffolds. 

Os mapas genéticos possibilitam uma análise completa do genoma. Como 

fornecem o conhecimento da estrutura e da organização do genoma possibilitam identificar 

regiões genômicas que controlam caracteres de importância além de quantificar os efeitos 

dessas regiões nos caracteres. O desenvolvimento de um mapa genético oferece condições 

de testar marcadores distribuídos por todo o genoma maximizando a probabilidade de se 

encontrar associações significativas. A cana-de-açúcar ainda não é completamente 

entendida na área genética. Possui genoma grande, alto teor de repetição e é poliploide. 

Nenhum dos mapas construídos mostrou-se saturado até o momento. Mapas genéticos mais 

completos irão contribuir para o entendimento da complexidade genética dessa cultura 

agregando informações básicas a serem utilizadas, posteriormente, pelos programas de 

melhoramento genético.  

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um mapa genético para cana-de-

açúcar utilizando marcadores SNPs baseados na tecnologia de genotipagem por 

sequenciamento pela metodologia RAPID-seq, além de gerar informações para análises 

genômicas da cultura.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA CANA-DE-AÇÚCAR: PRODUÇÃO E 

CONSUMO 

 

Em média, 70-85% de todo o açúcar consumido no mundo é proveniente da 

cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar. Além do 

açúcar, a cana é considerada como uma das fontes mais eficientes para produção de 

biomassa e biocombustíveis. Segundo a FAO (2018) espera-se uma expansão da demanda 

brasileira de etanol em mais de 5 bilhões de litros. A produtividade de etanol por área da 

cana é no mínimo o dobro do que é produzido em trigo ou milho (FAO, 2015). A produção 

de etanol total brasileira, na safra 2015/16, foi de 30,5 bilhões de litros. Um aumento de 

6,3% em relação à última safra (Conab, 2016).  

Segundo a CONAB (2017), Goiás ocupa a segunda posição em área plantada 

com cana no país (superando Minas Gerais e ficando atrás somente do estado de São 

Paulo). Existem 35 usinas canavieiras em funcionamento em Goiás, três usinas com a 

atividade suspensa temporariamente, duas usinas em processo de implantação e um projeto 

de implantação no município de Rio Verde. 

No Brasil, nos últimos anos, houve produções abaixo da média devido à falta 

de investimento no setor de cana-de-açúcar associada às condições climáticas adversas. A 

competitividade do Brasil nos mercados mundiais reduziu ligeiramente. Isso em face da 

maior mecanização em outros países. Esses fatores, juntamente com os recentes preços 

baixos do açúcar, fizeram com que diversas usinas falissem ou fossem desativadas. Em 

contrapartida, a perspectiva é que nos próximos dez anos as safras do Brasil irão crescer. 

Com base no crescimento da produção e do aumento da área agrícola. O aumento esperado 

da área plantada é de 37% em relação à área atual (FAO, 2015). 

Houve a promulgação da Lei nº 13.576/2017, publicada no Diário Oficial da 

União no dia 27 de dezembro de 2017. A nova Política Nacional de Biocombustíveis 

(RenovaBio) tem como objetivo contribuir para o cumprimento do Acordo de Paris sob a 
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Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e adequação da relação da 

eficiência energética e de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na 

produção, comercialização e no uso de biocombustíveis. Almeja promover a expansão da 

produção e uso de biocombustíveis na matriz energética nacional. Além disso, contribuir 

para participação competitiva dos diversos biocombustíveis no mercado nacional de 

combustíveis. Essa intervenção estatal inaugura uma nova fase de expansão e 

desenvolvimento do agronegócio canavieiro (ANP, 2018). 

  

 

2.2 O GÊNERO Saccharum 

 

A cana-de-açúcar pertence à família Poaceae, tribo Andropogoneae, subtribo 

Saccharine e gênero Saccharum. Esse gênero é caracterizado por indivíduos altamente 

heterozigóticos, níveis elevados de poliploidia e frequente ocorrência de aneuploidia 

(Irvine, 1999). Ele é composto por seis espécies: S. officinarum, S. spontaneum, S. 

robustum, S. sinense, S. barberi, e S. edule. As variedades comerciais são híbridos 

originados de cruzamentos interespecíficos (Figueiredo, 2008; Irvine, 1999). S. 

officinarum, conhecida como cana “nobre”, apresenta altos teores de sacarose e, por isso, é 

utilizada nos intercruzamentos com, principalmente, S. spontaneum (Daniels & Roach, 

1987).   

A cana-de-açúcar é alógama e semiperene. Adaptada a climas tropicais e 

subtropicais. Os colmos são compostos de nós, entrenós e gemas axilares. Órgaos 

importantes na identificação de variedades. A espécie S. officinarum possui colmos 

grossos, pouca fibra e alto teor de sacarose. Plantas da espécie S. spontaneum apresentam 

colmos finos e curtos, alto teor de fibra, baixo teor de sacarose, sistema radicular bem 

desenvolvido e maior resistência a patógenos.  

As características de alto teor de sacarose de S. officinarum e a resistência a 

pragas e doenças de S. spontaneum justificam o interesse no cruzamento entre as duas 

espécies (Cesnik & Miocque, 2004). A série de retrocruzamentos de híbridos 

interespecíficos com S. officinarum, usada como genitor feminino, foi chamado de 

“nobilização”. Esse processo acarretou em diversos ganhos no melhoramento da cana-de-

açúcar como resistência a doenças e adaptação a estresses abióticos (Roach, 1972). 
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2.3 O GENOMA DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

As espécies de cana-de-açúcar são poliploides e variam em relação ao número 

de cromossomos. Há variação tanto entre as espécies quanto em clones da mesma espécie. 

Por esse motivo, o tamanho do genoma também é variante. Configura uma arquitetura 

genética complexa. O número cromossômico da espécie S. spontaneum varia de 2n= 40 a 

128 cromossomos. Os citótipos mais comuns são: 2n= 64, 80, 96, 112 e 128. Em S. 

robustum encontra-se frequentemente 2n= 60 e 80 ao longo da variação de 2n= 60 a 205 

cromossomos. S. officinarum apresenta 2n= 70 a 140 cromossomos, sendo mais comum 

2n= 80. A espécie S. sinense apresenta de 2n= 111 a 120; S. barberi de 2n= 81 a 124 e S. 

edule de 2n= 60 a 80 cromossomos (Grivet et al., 2004; Irvine, 1999). 

D’Hont et al. (1998) demonstraram que a maioria das metáfases analisadas 

para S. officinarum e S. robustum apresentavam número cromossômico básico de x= 10 em 

estudos a partir de hibridizações in situ de DNA ribossômico. Sugerem que são espécies 

octaploides e que S. spontaneum tem número básico de x=8. O nível de ploidia, para esta 

espécie, varia entre 5 e 16. Segundo (Grivet & Arruda, 2001) o complemento haploide de 

S. officinarum tem cerca de 930 Mpb. Valor próximo ao de sorgo, com 760 Mpb. 

As variedades modernas de cana-de-açúcar são híbridos provenientes de 

cruzamentos interespecíficos entre S. officinarum e S. spontaneum. Cerca de 80% da 

constituição cromossômica das cultivares atuais derivam de S. officinarum e o restante é 

proveniente de S. spontaneum e recombinações interespecíficas (D’Hont et al., 1996; 

Piperidis et al., 2010). Que representam de 5 a 17% do genoma da cana-de-açúcar 

(Cuadrado et al., 2004). 

O comportamento dos cromossomos durante o processo de pareamento 

meiótico ainda não é compreendido. Isso acontece pelo grande número de cromossomos 

(2n =100-130); o tamanho reduzido dos cromossomos (1-3 μm); à alta taxa de ploidia e à 

homologia dos cromossomos (Cuadrado et al., 2004). O comportamento dos cromossomos 

de S. spontaneum, durante a meiose, tende ao pareamento aleatório dentro do mesmo grupo 

de homologia (Da Silva et al., 1993; Al-Janabi et al., 1993). A herança polissômica 

geralmente é associada a organismos autopoliploides (Albino, 2006). Bremer (1961) 

constatou que há maior formação de univalentes e multivalentes em S. spontaneum do que 

em S. officinarum. 
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2.4 MAPEAMENTO GENÉTICO 

 

A representação esquemática da disposição dos genes nos cromossomos 

constitui um mapa cromossômico. Ele se subdivide basicamente em dois tipos: os mapas 

baseados em recombinação e os mapas físicos (Griffiths et al., 2000). Os mapas físicos 

estão inseridos na área da citogenética, denominados, também, de mapa cromossômico 

citogenético. São confeccionados com base na estrutura cromossômica ou nos padrões das 

bandas usando FISH (Fluorescence In Situ Hybridization). Geralmente são feitos para 

espécies com muitos cromossomos e que reúnem muitas informações citogenéticas. Eles 

têm baixa resolução em comparação aos mapas baseados em recombinação (Liu, 1998). 

Os mapas baseados em recombinação, também chamados de mapas genéticos, 

ilustram a disposição linear de um grupo de genes e marcadores. Eles são baseados nos 

homólogos recombinantes durante a meiose. Quanto menor a distância entre os marcadores 

em um cromossomo, maior será a chance de seus alelos serem herdados juntos (Liu, 1998). 

Os dois tipos de mapas podem ser usados em conjunto e o são principalmente para 

descobrir a função desconhecida de um gene (Griffiths et al., 2000). 

Os mapas genéticos possibilitam uma análise completa do genoma. Como 

fornecem o conhecimento da estrutura e da organização do genoma, possibilitam 

identificar regiões genômicas que controlam caracteres de importância além de quantificar 

os efeitos dessas regiões nos caracteres. O desenvolvimento de um mapa genético oferece 

condições de testar marcadores distribuídos por todo o genoma maximizando a 

probabilidade de se encontrar associações significativas. Os mapas são úteis em estudos de 

caracterização de germoplasma. Os mapas permitem localizar outros marcadores 

morfológicos e genes clonados com função conhecida. Fornece também padrões de 

distorção de segregação mendeliana de segmentos cromossômicos ou a presença de 

inversões, translocações e duplicações de segmentos de DNA (Tanksley, 1992). 

Os mapas são ferramentas empregadas às análises filogenéticas e ao 

melhoramento de plantas. Uma das aplicações mais importantes dos mapas genéticos é a 

localização de genes que controlam características de importância econômica. Muitas 

vezes, são caracteres quantitativos que resultam da ação cumulativa de um conjunto de 

genes. Essas características são denominadas poligênicas, quantitativas ou de herança 

complexa, e os locos que as controlam são chamados de QTL’s (Quantitative Trait Loci) 
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(Tanksley, 1993). O mapeamento de QTL não é restrito à localização desses genes 

fisicamente no genoma. Ele aborda a quantificação e a caracterização dos efeitos desses 

genes revelando uma abordagem mais profunda e com aplicabilidades em diferentes 

estudos da genética e melhoramento de plantas (Bearzoti, 2000). 

Os mapas genéticos de ligação e a identificação de marcadores gênicos 

associados fortemente a caracteres de interesse têm aplicações em estudos de diversas 

espécies. No caso da cana-de-açúcar (Saccharum spp.), são pré-requisitos básicos no 

melhoramento (Albino, 2006). O uso de mapas genéticos tem agregado muitos ganhos no 

campo de genômica comparativa em plantas. Eles são capazes de organizar grande volume 

de dados das regiões genômicas complexas acrescentando o entendimento das relações 

entre diferentes genomas (Chaney, et al., 2016). Muitos estudos de genômica comparativa 

têm investigado diferenças no tamanho do genoma, número de genes, elementos 

transponíveis e relações de sintenia. Porém estes estudos ainda subestimam a diversidade 

da arquitetura encontrada nos genomas das plantas (Caicedo & Purugganan, 2005). 

  

 

2.4.1 Marcadores moleculares 

 

Os primeiros mapas genéticos surgiram com base em marcadores morfológicos 

e citológicos. Esses marcadores, originados de estoques cromossômicos, estavam 

associados à aneuploidias, translocações, deleções e inversões (Carneiro & Vieira, 2002). 

Depois, no início da década de 60, as isoenzimas foram descobertas. A técnica de 

eletroforese de isoenzimas possibilitou a detecção de polimorfismos (Markert & Moller, 

1959). Após a eletroforese de amostras dessas proteínas, o polimorfismo é detectado pela 

visualização do produto enzimático por métodos histoquímicos (Hamrick & Godt, 1990). 

Cerca de 20 anos depois foi desenvolvida a técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction). 

Ela tornou possível a síntese enzimática de milhões de cópias de um segmento específico 

de DNA (Mullis & Faloona, 1987). 

Os marcadores moleculares obtiveram crescente desenvolvimento tecnológico 

e expandem seu uso nos estudos de genética (Ferreira & Grattapaglia, 1996). A 

classificação dos marcadores se dá conforme a metodologia utilizada para identificá-los. 

Os marcadores codominantes baseados em polimorfismo de isoenzimas, os RFLP 
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(Restriction Fragment Length Polymorphism) e os SSR (Simple Sequence Repeats), 

baseados em polimorfismo de microssatélites estão entre os uqe já foram mais utilizados. 

Já entre os marcadores dominantes os tipos RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) e os VNTR (Variable Number of 

Tandem Repeats) também já se destacaram (Ferreira & Gratapaglia, 1996). 

O nível de polimorfismo que se quer obter, o custo e a facilidade de uso das 

técnicas são critérios importantes na escolha da tecnologia que influenciará na obtenção 

dos resultados. Marcadores RFLP foram utilizados em estudos de mapeamento 

comparativo. Porém eles tinham um custo elevado e eram mais difíceis de se implementar 

em programas de melhoramento de plantas. Por outro lado, os marcadores identificados 

por amplificação via PCR (Polymerase Chain Reaction), foram mais fáceis de se 

manipular e possuíam um custo menor. Outros marcadores como os SSR e os AFLP 

revelam mais polimorfismo e até há pouco tempo foram as melhores opções para estudos 

genéticos de populações (Ferreira & Grattapaglia, 1996). 

Os marcadores SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) existem em grande 

quantidade no genoma e possuem grande potencial de aplicações em estudos em genética 

(Syvänen, 2001; Rafalski & Tingey, 2008). Sua natureza codominante em espécies 

poliploides os torna mais informativos permitindo esses avanços em estudos genéticos. 

Todavia, em relação à construção de mapas, os programas computacionais mais usuais, 

que são fornecidos com os equipamentos de genotipagem, não podem ser utilizados 

diretamente para classificar os dados. 

Com o aumento das ferramentas genômicas disponíveis (Grativol et al., 2014) 

os marcadores SNPs vem sendo cada vez mais utilizados em estudos genéticos (Seeb et al., 

2011). Os SNPs possibilitam determinar o número de cópias para cada alelo. E a dosagem, 

por sua vez,  estende a saturação dos mapas de ligação além de acrescentar informações 

para a caracterização da variação ao longo do genoma (Mancini et. al., 2017). Nos 

organismos poliploides o número de alelos diferentes, a frequência de cada alelo e o 

número de cromossomos que possuem um loco específico determinam a frequência de 

SNPs nesse loco. Para cana-de-açúcar essa identificação é dificultada pelo conhecimento 

insuficiente sobre o grau de similaridade entre os cromossomos homólogos dentro dos 

grupos de homologia e também a complexidade e diversidade alélica presente nessa cultura 

(Mancini et. al., 2017). Um sítio é considerado polimórfico, em cana-de-açúcar, em três 
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situações. Primeiro, se um alelo está presente em um indivíduo e ausente em outro. Se os 

genitores possuem diferentes alelos. Ou, ainda, se houver diferentes dosagens dos alelos 

(Mancini et al., 2017). 

Os marcadores moleculares permitem a identificação e a discriminação de 

genótipos e, por isso, são muito utilizados em estudos de caracterização de espécies. Eles 

são ferramentas fundamentais na construção de mapas genéticos de genomas eucariotos e 

têm permitido a clonagem de genes que podem ser utilizados no melhoramento via 

transformação genética (Tanksley, 1992). 

  

 

2.4.2 Construção de mapas genéticos 

 

Em 1910, Thomas Hunt Morgan percebeu, estudando genes autossômicos em 

Drosophila, que nem todos os genes tinham segregação independente. Segundo Morgan 

(1910) alguns genes estão situados no mesmo par de cromossomos homólogos e que, na 

meiose, pode haver troca física de partes dos cromossomos. A recombinação entre as 

cromátides não-irmãs é um processo denominado crossover. Morgan percebeu que era 

possível quantificar a frequência dos recombinantes e que poderia haver uma associação 

entre a proporção esperada de recombinantes e a distância entre os genes nos 

cromossomos. A partir disso, Sturtevant (1913), sugeriu o uso dessa proporção como um 

indicador quantitativo da distância linear entre genes. As estimativas das frequências de 

recombinantes, em porcentagem, são utilizadas para se obter as unidades de mapeamento 

permitindo se construir um mapa cromossômico (Griffiths et al., 2000).  

Um mapa genético consiste na disposição linear dos genes em grupos de 

ligação. Para a construção de mapas genéticos é importante a escolha dos genitores e o tipo 

de cruzamento. Em espécies que permitem a obtenção de linhas puras, o contraste entre os 

genitores é relevante para que se consiga extrair o máximo de marcas possíveis, ou seja, 

mais locos informativos. Por outro lado, genomas muito distantes apresentam gerações 

com recombinação suprimida e haverá a ocorrência de alelos deletérios. Isso afetará os 

cálculos de distância e ordem dos marcadores nos grupos de ligação (Staub et al., 1996). A 

seleção do tipo de população para o mapeamento está relacionada com o tipo de marcador 
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empregado (Tanksley et al., 1988). A quantidade de marcadores também influenciará na 

cobertura do genoma e na densidade do mapa a ser construído (Coelho, 2000).  

Além disso, é ideal que a população de mapeamento tenha máximo 

desequilíbrio de ligação (Schuster & Cruz, 2008) e que seja causado pela ligação física dos 

locos. Isso acontece quando dois alelos, de locos diferentes, permanecem associados, ou 

seja, a fração de recombinação entre eles é muito baixa. Essa situação destoa da segregação 

independente e apresenta, portanto, frequência diferente da esperada se eles se 

combinassem independentemente (Nordborg & Tavaré, 2002). É fundamental que sejam 

observados eventos de recombinação, pois as frequências desses eventos é que vão 

estabelecer as posições dos marcadores ao longo dos grupos de ligação (Coelho, 2000). 

Geralmente o número de grupos de ligação dos mapas genéticos condiz com a 

quantidade de cromossomos da espécie. Quanto maior o genoma, mais marcadores serão 

necessários para se obter ampla cobertura do genoma (Heller-Uszynska, 2011). Os 

marcadores que apresentarem polimorfismo com segregação de acordo com as proporções 

mendelianas esperadas serão selecionados para construir o mapa. É a primeira etapa de fato 

na construção de mapas genéticos.  

A distorção da segregação mendeliana agrupa as marcas que não obedecem a 

1ª lei de Mendel. Essa variação pode ser explicada pelo efeito de seleção ou viabilidade 

diferencial de gametas (Bearzoti, 2000). Os marcadores com a segregação almejada são 

selecionados ao comparar a quantidade de marcas observadas na população segregante 

com as frequências esperadas. Liu (1998) afirma que os locos que não apresentam 

segregação mendeliana afetam os testes estatísticos usados para se detectar a ligação. 

Podem gerar falsos positivos, sendo recomendado o descarte desses locos a fim de que não 

haja comprometimento da qualidade do mapa. 

Segundo Liu (1998), denomina-se grupo de ligação ao conjunto de locos que 

não segregam independentemente uns dos outros. A identificação destes grupos passa, 

portanto, pela detecção dos locos ligados, o que pode ser realizado por testes de aderência 

(e.g. X²) que se baseiam na comparação das frequências observadas das diversas classes 

genotípicas dos locos, par-a-par, com aquelas esperadas sob condição de segregação 

independente (Bearzoti, 2000). A segregação esperada sob segregação independente 

depende do tipo de marcador e da população (Collard et al., 2005). Outra alternativa é a 

utilização de procedimentos baseados no cálculo das razões de verossimilhança (e.g. 
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likelihood ratio test e LOD-score). Estes métodos são utilizados para se demonstrar a 

ligação entre dois locos pelo critério de verossimilhança. Todos estes métodos detectam a 

presença de desequilíbrio de ligação pela comparação das frequências esperadas sob 

independência com aquelas observadas (Lynch & Walsh, 1998).  

Um aspecto que deve ser considerado diz respeito ao comportamento das 

probabilidades de se cometer um erro do Tipo I nas diversas comparações par-a-par. A 

cada comparação, acumula-se a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I. Este erro 

representa a probabilidade de se rejeitar a hipótese H0 quando a mesma é verdadeira. 

Estariam inclusas, então, marcas que atendem as proporções esperadas (independentes), 

porém a análise não conseguiu ser eficiente para diferencia-las daquelas que 

verdadeiramente não segregam de modo independente (ligadas) (Schuster & Cruz, 2008). 

Por esse motivo, são aplicadas correções como o critério FDR (False Discovery Rate). 

Nesse critério, os níveis de significância são corrigidos de acordo com a quantidade de 

testes aplicados, o que implica em maior rigor para se identificar as distorções de 

segregação mendeliana (Liu, 1998). 

Uma análise descritiva dos grupos de ligação dá continuidade à confecção do 

mapa. São estimadas as proporções de segregação, a fase de ligação dos alelos e, a 

configuração de cada loco. Para marcadores dominantes, a fase de ligação subdivide-se 

em: fase de acoplamento, ou cis; e fase de repulsão, ou trans. Refere-se ao padrão de 

ligação que um alelo de um marcador exibe em relação ao alelo de outro, ou seja, qual o 

arranjo dos pares de marcadores que estão em linkage (ligação). São rotulados em fase de 

acoplamento se os dois alelos dominantes se localizam no mesmo cromossomo. Por outro 

lado, se há um alelo dominante de um marcador e um alelo recessivo de outro marcador no 

mesmo cromossomo a fase de ligação é definida como trans. 

As fases de ligação ajudam a inferir como ocorre o pareamento na meiose 

(Aitken et. al., 2007; Qu & Hancock, 2001). O reconhecimento da fase de ligação é feito 

ao analisar os tipos e as proporções em que são produzidos os gametas formados por 

indivíduos heterozigotos. A proporção dos gametas recombinantes de um genitor equivale 

à definição da fração de recombinação (Ott, 1991). Como nem todas as cromátides 

homólogas recombinam-se, a frequência de recombinação será, sempre, menor do que 

50%. Nos cruzamentos de indivíduos endogâmicos (cruzamentos controlados derivados de 

linhagens puras), a constituição dos progenitores fornece a informação necessária para 
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determinar as fases de ligação. Já nos indivíduos não-endogâmicos há métodos estatísticos 

para estimá-las (Liu, 1998). O cálculo para estimar a frequência de recombinação pode ser 

feito por meio de diversos métodos estatísticos. Alguns deles são: método dos momentos, 

método dos quadrados mínimos e o da máxima verossimilhança. (Weir, 1996; Liu, 1998). 

O percentual observado de recombinação não é uma unidade adequada de 

distância entre marcadores. Conforme a fórmula de Trow (1913), essas distâncias não são 

medidas aditivas. As frequências de recombinação devem ser, portanto, convertidas em 

centiMorgans (cM), através de funções denominadas de funções de mapeamento, para que 

novas marcas possam ser adicionadas sem precisar ajustar as distâncias já estimadas 

(Carneiro & Vieira, 2002). A unidade 1 centiMorgan representa a distância entre dois 

marcadores para um evento de recombinação, um crossing, em 100 gametas (Weir, 1996). 

Dessa forma, a condição de aditividade é satisfeita utilizando as funções de mapeamento. 

As funções de mapeamento são úteis para estabelecer a relação entre as distâncias 

genéticas entre dois locos no mapa e a frequência de gametas recombinantes (Liu, 1998; 

Lynch & Walsh, 1998). Kosambi (1944) e Haldane (1919) são as funções de mapeamento 

mais utilizadas em mapeamento de plantas (Nunes, 2013). Kosambi (1944), com base nos 

estudos de Haldane (1919) e Morgan (1910), desenvolveu uma função admitindo 

interferência entre permutas gênicas de segmentos adjacentes (Kosambi, 2016). 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que não há uma relação linear 

entre distância física, em pares de bases, e a distância de mapa (Griffithis et al., 2000; 

Tanksley et al., 1992; Ferreira & Garttapaglia, 1996). Assim como há regiões em que a 

probabilidade de recombinação é alta, os denominados hotspots, há também regiões em 

que a recombinação é suprimida (regiões centroméricas e teloméricas). Como ambas 

regiões variam em número de pares de bases que as compõem, não é estabelecida uma 

relação linear simples entre as distâncias representadas nos mapas físicos com aquelas 

representadas nos mapas genéticos. 

O próximo passo é determinar a ordem dos marcadores dentro de cada grupo 

de ligação. Quando se tem uma grande quantidade de marcadores também serão muitas 

ordens possíveis. Existem vários métodos para estabelecer a melhor ordem. Porém quanto 

maior o número de marcas mais complicado fica de se identificar a melhor ordem. Weir 

(1996) sugere que a ordenação de três locos, A, B, e C, pode ser feita pela soma dos 

coeficientes de recombinação adjacentes (SAR). Tal estratégia é pouco eficiente quando há 
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muitos locos na análise. Consiste na análise dos locos em grupos de três e na opção pelo 

arranjo que apresenta o valor mínimo de SAR. Com apenas 10 locos tem-se mais de um 

milhão de ordens possíveis. Outros algoritmos conseguem ordenar as marcas, mas não há a 

garantia de que a melhor ordem será obtida, como é o caso dos algoritmos denominados de 

seriação e de anelamento simulado os quais são algoritmos de aproximação. O método de 

ramos e conexões por sua vez garante a obtenção da melhor ordem. Todavia grupos com 

muitos marcadores tornam a análise muito demorada. Pode-se não obter a ordenação em 

tempo viável (Carneiro & Vieira, 2002; Coelho & Silva, 2005). 

 

 

2.4.3 Mapeamento Genético em Poliploides 

 

O mapeamento do genoma de diversas espécies teve diferentes contribuições 

para o entendimento de suas histórias evolutivas. Algumas espécies que são consideradas 

diploides foram percebidas como poliploides de longa data, como foi contatado no milho. 

Outras espécies consideradas poliploides poderiam ter sido subestimadas quanto ao seu 

número de ploidia, como aconteceu com o algodão (Leith & Bennet, 1997; Murray, 2002). 

No algodão o mapa com marcadores RFLP feito por Reinisch et al. (1994) indicou que um 

evento de poliploidização  pode ter ocorrido há milhões de anos atrás duplicando seu 

número de cromossomos.  

Em espécies diploides, para locos heterozigóticos, no processo da meiose, 

haverá dois alelos que segregam com a mesma frequência. Em contrapartida, as espécies 

autopoliploides possuem vários alelos segregantes que podem se combinar em diferentes 

gametas (Wu et al., 1992). Quanto maior a ploidia maior será o número de bivalentes 

possíveis, ou seja, maior o número de genótipos esperados para os vários alelos de um loco 

(Wu et al., 2002). Portanto, os mapas genéticos em espécies poliploides apresentam 

maiores complexidade por diversos motivos como: o aumento do número de genótipos 

presentes nas populações, as dificuldades em se determinar o número de cópias (doses) de 

cada loco do marcador e dos QTLs, problemas em se observar os eventos de recombinação 

em razão da presença de cópias adicionais, e alterações no pareamento cromossômico na 

meiose (Comai, 2005).  
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Uma forma de se analisar e mapear geneticamente essas espécies foi descrita 

por Wu et al. (1992). Os marcadores são identificados por meio da presença ou ausência do 

alelo no genitor, em dosagem única. Dessa maneira as proporções seriam de 1:1, quando o 

alelo está presente em apenas um genitor, ou 3:1, quando ele está presente em ambos. 

O método utilizando marcadores em dose única enquadra as espécies 

autopoliploides nestas proporções mendelianas. Uma vez que esses marcadores segregam 

nas proporções independentemente da ploidia da espécie tornou-se possível construir 

mapas de forma semelhante como acontece nas espécies diploides. A análise é facilitada 

com vários softwares disponíveis para esse padrãode segregação. Esta estratégia, porém, 

contempla apenas uma parte dos marcadores disponíveis no genoma, demandando um 

aumento dos custos de genotipagem. O método desenvolvido por Wu et al. (1992) foi 

posteriormente expandido por Da Silva et al. (1995) e recebeu contribuições de Ripol et. 

al. (1999). 

Pioneiramente, destoando desse padrão, Da Silva & Sorrells (1993) apresentam 

uma metodologia utilizando locos doble dose e triple dose para autopoliploides. Com isso, 

conseguiram um mapeamento com maiores informações do genoma de cana-de-açúcar até 

aquele momento. Demonstraram o comportamento auto-octaploide de S. spontaneum, o 

que contribuiu para a determinação do número básico de seus cromossomos. Além disso, 

os mapas de uma cultura poliploide podem vislumbrar técnicas aplicáveis para as demais 

ou até mesmo comparar duas espécies como Dufour et al. (1997) fizeram comparando o 

mapa genético de sorgo com o mapa de cana-de-açúcar. 

Apesar das dificuldades no mapeamento em espécies poliploides diferentes 

tipos de mapas estão sendo construídos. A maioria com marcadores single dose. Os 

marcadores moleculares são abundantes e com alto nível de heterozigosidade nas espécies 

de cana-de-açúcar. Por outro lado o genoma possui mais marcas com outras dosagens 

(Grivet & Arruda, 2002). A análise genética da cana-de-açúcar possui potencial de 

expansão à medida que surgem métodos estatísticos capazes de estabelecer melhor as 

ligações entre os locos (Garcia et al., 2013). 
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2.4.4 Mapeamento Genético em cana-de-açúcar 

 

Na cana-de-açúcar a poliploidia está presente em todas as espécies do gênero 

Saccharum. Esse fato torna o genoma desta planta um dos maiores e mais complexos 

dentre todas as espécies cultivadas (D’Hont et al., 1998). As variedades modernas de cana-

de-açúcar são altamente heterozigóticas. Além disso, a impossibilidade de se alcançar a 

homozigose em tempo hábil ou por efeito da depressão endogâmica tornam a obtenção de 

linhas puras impraticável (Mancini et al., 2017). Sendo assim, as populações segregantes 

de mapeamento são geralmente progênies de primeira geração (F1).  Grattapaglia & 

Sederoff (1994) propuseram essa abordagem com a construção de mapas individuais para 

cada genitor separadamente por meio da identificação de polimorfismos em cada um deles 

(Grattapaglia & Sederoff, 1994; Carlier et al., 2004). A construção de mapas em 

populações F1 por esta estratégia é denominada de pseudo-testcross. 

O cruzamento de S. spontaneum SES208 e ADP 85-0068 (duplo haploide 

obtido por cultura de antera da SES208), efetuado em 1988, proveu mais de 100 progênies 

para o Aiea (Hawaiian Sugarcane Planters’ Association).  Dessas progênies formaram a 

população de mapeamento para os primeiros mapas genéticos em cana-de-açúcar. Da Silva 

et al. (1993) e Al-Janabi et al. (1993), construíram os mapas genéticos com base em 

marcadores moleculares que segregaram em dose única (single dose). Dessa forma, os 

mapas se fundamentavam na metodologia de Wu et al. (1992). 

Al-Janabi et al. (1993) utilizaram 88 progênies do cruzamento citado. As 

proporções de segregação obtidas demonstraram que havia alelos em diferentes dosagens. 

Obtiveram 208 locos single-dose e 71 locos em outras dosagens. O padrão de segregação 

permitiu inferir sobre a origem de SES 208 ser um auto-octaploide. 

Da Silva et al. (1993) utilizaram 116 sondas RFLPs para obter 216 locos single 

dose. E, com o uso de marcadores RAPDs, Al-Janabi et al. (1993) obtiveram 208 locos 

single-dose. Os dois trabalhos alcançaram mais de 80% de cobertura para a espécie. Outra 

contribuição foi que ambos concluíram a origem autopoliploide de S. spontaneum. Essa 

informação foi expandida para o gênero Saccharum.  

Da Silva et al. (1993b) apresentaram uma metodologia para mapear locos 

doble dose e triple dose para autopoliploides. Com a definição das classes de segregação 

desses marcadores foi possível aumentar a saturação do mapa para SES 208. Utilizaram 
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527 marcadores, single, double e triple dose. Foi o primeiro mapa que fez uso de marcas 

em outras dosagens. Corroboraram com trabalhos anteriores sobre a herança polissômica 

em cana e a origem autopoliploide da espécie. Da Silva et al. (1993) conseguiram com esse 

trabalho identificar o comportamento auto-octaploide de SES 208. Informação relevante 

para a determinação do seu número básico de cromossomos. 

D’Hont et al. (1994) construíram o primeiro mapa para uma cultivar comercial 

(SP701006). Obtiveram 348 marcadores single dose e montaram oito grupos de ligação. Os 

grupos foram compostos por 1 a 6 subgrupos de homeologia. D’Hont et al. (1994), 

utilizando sondas específicas de S. spontaneum ou de a S. officinarum, identificaram a 

existência de recombinação entre os genomas das duas espécies nos híbridos. Esse trabalho 

também contribuiu com a identificação de sintenia entre as espécies de cana com milho e 

sorgo. D’Hont et al. (1994) notaram que marcas situadas em um cromossomo em milho se 

encontravam localizadas num mesmo grupo de ligação em cana.  

Grivet et al. (1996)  construíram o segundo mapa para uma variedade cultivada 

(R570). Utilizaram 118 marcadores RFLP e um sistema isoenzimático para obtenção de 

408 marcas single dose. Identificaram existência de recombinação entre os dois genomas 

componentes do genoma dos híbridos, como o visualizado por D’Hont et al. (1994) através 

da análise da segregação dos grupos de homologia. Além disso, verificou-se 

heterogeneidade de taxas de recombinação ao longo dos cromossomos. Organizaram os 

marcadores em dez grupos de ligação com quatro ou mais grupos de homeologia em cada. 

Alguns grupos de ligação foram congregados devido a 26 marcadores análogos nos estudos 

tanto de Da Silva et al. (1993) quanto em Grivet et al. (1996). Concluíram que a cultivar 

havia sido formada por pelo menos seis eventos de recombinação desde a hibridização. 

Dufour et al. (1997) 

Os estudos com mapas comparativos entre cana-de-açúcar e outras gramíneas 

mostraram que há entre seus genomas grande conservação. Guimarães et al. (1997) usaram 

marcadores single dose, provenientes do cruzamento entre Saccharum officinarum ‘LA 

Purple’ e S. robustum ‘Mol 5829’ para produzir um mapa comparativo. Foram comparados 

com sorgo e milho utilizando 190 sondas RFLPs. Usaram os grupos de ligação de sorgo 

para identificar os grupos de homeologia baseando-se na presença de pelo menos uma 

sonda RFLP previamente mapeada em milho e sorgo. Constataram alta colinearidade entre 

os genomas de sorgo e Saccharum. Os mapas foram, ainda, comparados com o mapa de S. 
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spontaneum ‘SES 208’. Por serem espécies estreitamente próximas, permitiram relacionar 

os grupos de homologia. 

Mapas detalhados de enlace para as três espécies de Saccharum foram 

construídos usando um mapa de ligação de sorgo de alta densidade como um modelo 

(Ming et al., 1998). As populações F1 utilizadas derivaram de três cruzamentos 

interespecíficos. 85 plantas provenientes de S. officinarum Green German x S. spontaneum 

IND 81-146, 85 plantas de S. officinarum Muntok Java x S. spontaneum PIN 84-1, 80 

plantas de S. officinarum LA Purple x S. robustum Molokai 5829. Também utilizaram a 

população SES 208 previamente descrita por Da Silva et al. (1995). Cerca de 800 sondas 

foram utilizadas (de mapas de cana já publicados, de sorgo, milho, arroz e trigo) e 428 

foram mapeadas. Ming et al. (1998) relacionaram 439 locus (84%) entre cana e sorgo. 

Além dos marcadores em SD utilizaram também marcadores DD e TD no método de da 

Silva (1993). Os resultados obtidos corroboraram com a hipótese de que S. officinarum tem 

origem na domesticação de S. robustum. 

Guimarães et al. (1999) publicaram um mapa de S officinarum e S. robustum. 

A estratégia utilizada para o mapeamento foi a de double pseudo-testcross (da Silva e 

Sobral, 1996). Um total de 642 marcadores single dose foram utilizados para se construir 

um mapa de ligação para cada espécie seguindo a metodologia de Wu et al. (1992) e Da 

Silva (1995). Este trabalho forneceu mais informações sobre a estrutura genética das duas 

espécies. S. officinarum mostrou-se mais polimórfica que sua antecessora S. robustum. 

Horoau et al. (2001) construíram um mapa genético derivado de uma cultivar 

de cana (R570) utilizando 37 sondas AFLP. Contataram alta preferência de pareamento 

para alguns pares de cromossomos. Utilizaram mais marcadores do que o mapa feito por 

Grivet et al. (1996) para a mesma cultivar (887 AFLP comparados com 408 RFLPs). Os 

mapas compartilharam 45 marcadores AFLP. Além disso, Horoau et al. (2001) tiveram 

maior número de indivíduos (295 comparados aos 77 do mapa anterior). Com isso, houve 

um aumento da cobertura e o do tamanho total do mapa obtido em 3842 cM (5850 cM 

comparado com 2008 cM). 

Em 2001, estudos sobre a base genética da variação da quantidade de açúcar e 

sua relação com os diferentes genótipos de cana foram feitos por Ming et al. (2001). Esses 

autores utilizaram duas populações interespecíficas. De uma análise de 1255 marcadores 

RFLP iniciais, mapearam 186 sondas nas duas populações. Ming et al. (2002) publicaram, 
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com as mesmas populações, mapas com 102 QTLs para seis caracteres fenotípicos 

associados à produção de açúcar. 

Com a tentativa de localização de genes ligados a características de 

importância agronômica, Rossi et al. (2003) publicaram um estudo de genes 

potencialmente associados à resistência (RGAs) para cana. Assim, foram obtidas, com o 

uso de BLAST no banco de ESTs (SUCEST), marcas RFLPs e SSRs capazes de detectar 

estes sítios. As informações obtidas foram adicionadas ao mapa obtido por Hoarau et al. 

(2001), resultando no maior mapa disponível para Saccharum (7845 cM). Este foi o 

primeiro mapeamento realizado com base em marcadores ESTs para cana. 

Aitken et al. (2005) construíram um mapa genético de 967 marcadores single 

dose para a cultivar australiana Q165. Esses autores produziram um mapa de 9.858,3 cM. 

Representa aproximadamente metade do genoma. O maior mapa construído até aquele 

momento. Depois, adicionaram 36 marcas double single dose e cinco marcas single dose. 

Além de incrementar o mapa, a adição identificou um grupo de homologia o qual não 

possuía marcadores em dose única. 

Garcia et al. (2006) publicaram um mapa genético de duas cultivares pré-

comerciais (SP80-180 x SP80-4966). Este trabalho se aproxima mais dos cruzamentos 

normalmente utilizados em processos de melhoramento. O mapa foi construído com o uso 

de 1118 marcadores single dose. Com o uso de estimação de ligação e de fases de ligação 

por verossimilhança, a metodologia, específica para alógamas, proposta por Wu et al. 

(2002) gerou um mapa de 2602,4 cM. Em contrapartida, o mesmo mapa construído pelo 

software JoinMap (Van Ooijen & Voorrips, 2001) gerou um mapa de 1340 cM. Houve 

maior número de marcadores associados aos grupos de ligação pelo método de estimação 

por verossimilhança, portanto, maior cobertura.  

Dois mapas genéticos foram construídos utilizando o cruzamento entre a 

cultivar R570 e um clone australiano (MQ76-53) (Raboin et al., 2006). Foram mapeados 

um total de 960 marcadores em dose única. Para a R570, 424 marcadores se distribuíram  

em 3,144 cM. Enquanto 536 marcadores resultaram em um mapa para MQ76-53 de 4,329 

cM. Através de informações obtidas no mapa construído por Grivet et al. (1996) para a 

R570 (autofecundação) foi possível a localização de dois genes. Um deles responsável pelo 

controle da coloração do colmo e um novo gene para resistência à ferrugem. Os dois genes 
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situados próximos a marcas AFLP. Esses genes apresentaram os maiores efeitos 

identificados para a época. 

 Oliveira et al. (2007) construíram um mapa genético de ligação baseado em 

marcadores derivados de ESTs. Os grupos de segregação dos dois parentais foram 

utilizados para a obtenção de um único mapa com 14 grupos de homologia. Essa estratégia 

permitiu o aumento da saturação do mapa de Garcia et al. (2005) aumentando a cobertura 

para 6261,1 cM. Apesar do avanço, o mapa da cultura continuou não saturado, afinal, 60% 

das marcas não foram ligadas. Mesmo com o passar do tempo, usando AFLP e SSR, a 

cobertura do genoma era de aproximadamente 60%. Os estudos avançaram com Aitken et 

al. (2007). Esses autores construíram um mapa de S. officinarum (IJ76-514) utilizando 

marcadores tanto em dose única quanto dupla.  

A partir da população obtida da autofecundação da cultivar popular de 

Louisiana (LCP 85-384) Andru et al. (2011) publicaram um mapa de ligação. Os autores 

utilizaram 19 SSRs, 64 AFLPs e 12 marcadores TRAP, gerando 1111 marcas polimórficas, 

das quais 773 apresentaram segregação mendeliana simples (3:1, double single dose) e 183 

apresentaram conformação double dose. Foram obtidos 108 grupos de cosegregação, 

atribuídos a 9 grupos de homeologia. Estimou-se a cobertura de aproximadamente 45,6% 

do genoma desta cultivar. O pareamento preferencial foi inferido de acordo com a análise 

das fases de ligação, como para os demais mapas construídos. 

Outro mapeamento de QTLs foi realizado por Nunes (2013) para cultivares de 

melhoramento da Ridesa (Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroenergético). Utilizando marcadores DArT (Diversity Arrays Technology) e 

marcadores SSRs dois mapas foram construídos, um para cada parental utilizado. Para a 

construção do mapa e identificação de possíveis QTLs marcas single dose foram utilizadas. 

Marcadores double single dose foram utilizados para a organização dos grupos de ligação. 

O mapa da cultivar RB97327 apresentou comprimento total de 1.217,2 cM. Com cobertura 

estimada de 11,5%.  

 Garcia et al. (2013) contribuíram para o entendimento da genética da cana-

de-açúcar. Utilizaram cerca de 1000 SNPs em um estudo dos efeitos de dosagem. Esses 

marcadores saíram dos mais de 238000 contigs diferencialmente expressos no projeto 

SUCEST (Vettore et al., 2003). 
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Aitken et al. (2014) usaram marcadores de DArT (Diversity Array Technology) 

para a construção de um mapa mais completo de cana. Essa tecnologia de alto rendimento 

e permite gerar um grande número de marcadores. Eles utilizaram a progênie de um 

cruzamento entre uma variedade Q165 (S. spontaneum) e S. officinarum (IJ76-514). A 

tecnologia DArT permitiu gerar e mapear um maior número de marcadores do que antes e, 

assim, contemplar uma parte maior do genoma da cana. Concluíram também que existe 

evidência de que as diferenças estruturais entre as duas espécies seja mais complexa. 

Nesse mesmo ano, Aitken et al. (2014b) utilizaram o mapa publicado para a 

cultivar de cana para gerar um mapa genético consenso. Com o aumento da cobertura para 

comparação com o genoma de sorgo foi possível aprofundar os estudos sobre a estrutura 

do genoma da cana. Além disso, três rearranjos cromossômicos em comum com o milho 

indicaram a ocorrência eventos de translocação em ambas as espécies. 

Liu (2015) publicaram um mapa genético de ligação para a cultivar de cana-de-

açúcar de Louisiana LCP85-384. Utilizando 85 marcadores em dose dupla e 882 em dose 

única organizados em 108 grupos de ligação totalizaram 7406,3 cM. Conseguiram 

identificar 24 QTLs putativos sobre o teor de sacarose.  

Costa (2016) utilizaram 688 marcadores, dentre eles SNPs, AFLPs e SSRs, 

para construir um mapa de ligação integrado do cruzamento biparental de duas variedades 

comerciais brasileiras. Um mapa de 4512,6 cM, distribuídos em 118 grupos de ligação foi 

obtido. Pela análise de 421 marcadores em dose única um total de 25 QTLs foram 

detectados para diferentes caracteres da cultura. 

Os cromossomos das cultivares modernas se organizam de duas formas 

distintas (Sanghera, 2017). Cerca de 15 a 25% de seus genomas são originários de S. 

spontaneum. Grivet et al. (1996) demonstraram que os grupos de ligação que não foram 

identificados como provenientes de S. officinarum na cultivar R570 correspondem a um 

grupo de ligação derivado de S. spontaneum.  

Com base nestes relatos observa-se que a metodologia de pseudo-testcross 

continua sendo a principal abordagem utilizada como estratégia de mapeamento. A 

cobertura do genoma continua incompleta e nenhum dos mapas publicados de cana-de-

açúcar está saturado. A recente utilização de marcadores DArT e SNPs têm bastante 

potencial para implementar uma série de avanços nos métodos de análise genética da cana. 

O mapa mais completo já desenvolvido é da cultivar ‘R570’ (2n=115) (Rossi et al., 2003).  
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Yang (2017) construiu um mapa de alta densidade para cana-de-açúcar 

utilizando a estratégia de pseudo-testcross. A população utilizada foi derivada do 

cruzamento entre dois clones (CP95- 1039, suscetível à ferrugem marrom; e CP88-1762, 

resistente). Foram feitos um mapa para cada parental com o total de 4224,4 cM de 

comprimento para o primeiro e 4373,2 cM para o segundo. Foram identificados 17358 

marcadores SNPs entre os clones parentais utilizando o genoma de sorgo como referência. 

Desses marcadores, 2453 foram mapeados para CP95-1039 em 162 grupos de ligação. Já 

para CP88-1762 foram 2154 marcadores em 147 grupos de ligação. Além dos SNPs, a 

população de mapeamento contou ainda com 34016 marcadores binários, porém apenas 

3311 foram caracterizados como single dose e prosseguiram na análise. Este trabalho 

identificou dois QTLs de maior efeito, controladores da resistência à ferrugem marrom. 

Por meio de 151 progênies de irmãos completos provenientes do cruzamento 

entre SP80-3280 e RB835486, Balsalobre et al. (2017) construíram um mapa de ligação 

para cana-de-açúcar de 3682,04 cM.  Mais de 80% dos locos mapeados segregaram 1:1. A 

análise de ligação se deu utilizando 629 marcadores em single dose. Com o acréscimo dos 

marcadores baseados em GBS foram reunidos 7678 marcadores no total. Apesar disso, 

apenas 993 marcas foram incluídas no mapa de ligação. O mapa integrou 233 grupos de 

ligação com densidade de marcadores média de 3.7 cM. Nesse mapa agregou-se um 

número maior de marcadores usados na análise de ligação do que os trabalhos anteriores.  

Apesar de todos estes avanços, observa-se que dos mapas genéticos 

construídos para cana-de-açúcar, até o momento, nenhum deles pode ser considerados 

como saturado (Grivet & Arruda, 2001; Yang et al., 2017; Mancini et al., 2017). 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

O cruzamento para a obtenção da população foi realizado entre os clones 

RB97327 e RB72454. A RB72454 é um dos genitores mais importantes nos programas de 

melhoramento da RIDESA e as variedades modernas são muito aparentadas com ela. Já 

RB97327 não é uma variedade comercial, é um genótipo melhorado. Esse cruzamento 

produziu muitas sementes, satisfazendo o objetivo de genotipar uma população grande. 

 Para realização do presente trabalho, foram utilizados, a partir de uma 

população original de 172 genótipos, 103 genótipos obtidos do cruzamento entre os clones. 

Os genótipos totais agregavam genótipos provenientes de autofecundação e não foram 

utilizados no presente trabalho. 

As amostras do DNA genômico total de cada indivíduo foram obtidas pela 

extração realizada a partir da coleta de duas gemas laterais dos colmos, seguindo o 

protocolo de Al-Janabi et al. (1999) modificado. 

A genotipagem dos indivíduos foi realizada por sequenciamento de nova 

geração utilizando a estratégia de target sequencing (RAPiD-Seq). As amostras foram 

enviadas em placas de 96 poços para a empresa RAPiD Genomics, na Universidade da 

Flórida. De cada indivíduo, foram enviados 60 ng de DNA de alta qualidade em volume 

mínimo de 10 µL. A tecnologia de genotipagem baseada em target sequencing consiste na 

utilização de sondas de RNA de 120pb desenhadas para capturar por hibridização regiões 

específicas do genoma. Como ainda não tem o genoma de referência da cana-de-açúcar 

essa tecnologia tem sido aplicada usando o genoma de sorgo como referência para 

ancoragem das reads. Por esse motivo, foram desenhadas sondas baseadas em 

sequenciamento de semelhança utilizando o genoma de sorgo como referência. Dessa 

forma evitam-se regiões repetitivas no genoma e prioriza regiões gênicas. Os genitores 

foram sequenciados três vezes. Foram genotipados duas vezes em 40x e uma vez com 

150x (alta cobertura). 

Após a captura, foram constituídas bibliotecas que foram então submetidas ao 

sequenciamento na plataforma Illumina HiSeq 2000. Os dados gerados foram 

demultiplexados por indivíduo e submetidos à análise no programa FreeBayes (Garrison, 
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2010) permitindo a identificação dos SNPs. Foram selecionados SNPs com MQ 

(qualidade mínima do genótipo) > 10, DP (cobertura mínima/indivíduo) > 3, DPrange 

(cobertura/SNP): 15 – 750, call rate > 0.6 e MAF (frequência alélica mínima) > 0.01.   

Após o descarte dos locos com mais de duas classes genotípicas foi feita a 

análise de distorção de segregação. As proporções observadas de segregação foram 

submetidas ao teste de aderência de Qui-Quadrado (χ²), sob a hipótese H0 de que não há 

distorção das segregações mendelianas. Para fins de correção da taxa de Erro Tipo I 

para as comparações múltiplas, foi utilizado o critério de correção FDR (False 

Discovery Rate), utilizando-se como nível crítico de significância o valor de 0,01. 

Marcas com distorções significativas de segregação foram eliminadas da análise.  

O mapa genético de ligação foi construído a partir dos dados que 

apresentaram segregação 1:1. A segregação dos locos foi analisada pelo teste de qui-

quadrado (X²) no software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2009). A segregação 

1:1 corresponde à configuração A0000000 x 00000000, sendo ‘A’ a presença do alelo e 

‘0’ como alelo nulo, ausente. Configuração proposta por Wu et. al. (1992) no estudo de 

poliploides baseados na segregação de marcadores de dose única (MDU). 

A detecção do desequilíbrio de ligação foi feita simultaneamente com a 

mensuração da distância entre os locos. Mediu-se a distância entre os pares de locos em 

fração de recombinação e se o desequilíbrio de ligação foi significativo ou não. Depois 

foram obtidos os grupos de ligação utilizando-se o critério associativo e fração de 

recombinação fr ≤ 0,20 e LOD=8. A função de mapeamento utilizada foi a proposta por 

Kosambi (1944), admitindo interferência. A interferência neste caso é modelada como 

sendo completa para locos completamente ligados, com distância zero entre si, e nula 

para locos que estão a 50% de recombinação. As análises de ligação na população de 

mapeamento foram realizadas pelo software OneMap (Margarido et. al., 2007). Esse 

software utiliza metodologia baseada na máxima verossimilhança para a estimação das 

fases de ligação. A análise dos marcadores é feita par a par a fim de estimar as frações 

de recombinação. 

As análises de agrupamento dos marcadores foram realizadas utilizando-se 

um script do software R construído especificamente para este fim. A construção dos 

grupos de ligação com as distâncias genéticas foi realizada pelo método hierárquico da 

distância média (UPGMA). Nesse método os grupos são formados utilizando a média 

das distâncias entre todos os pares de marcas em vários níveis, formando um 

dendrograma. 
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Já a fase de ordenação utiliza tanto a Rapid Chain Delineation - RCD 

(Doerge, 1996) quanto algoritmos baseados nas Cadeias de Markov. As marcas foram 

ordenadas usando o algoritmo RCD. O mapa final foi desenhado pelo software 

MapChart 2.2 (Voorrips, 2002). 
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4  RESULTADOS 

 

A população foi composta de 103 indivíduos. E, após as etapas de controle de 

qualidade, para a população biparental resultante do cruzamento entre o clone RB97327 

e a variedade comercial RB72454 foram selecionados 38462 marcas polimórficas com 

segregação 1:1. Para a construção dos grupos de ligação considerou-se uma fração de 

recombinação de 0,20 como critério de ligação (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Relação entre o número de grupos de ligação e os diferentes valores 

críticos (em cM Kosambi) estabelecidos como critério de ligação.
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A análise de agrupamento permitiu a identificação de 249 grupos de ligação para 

a população biparental com segregação 1:1 (Apêndice A) considerando grupos de 

ligação de no mínimo dez marcadores.  

Dos 249 grupos de ligação, 125 tiveram as marcas polimórficas oriundas do 

genitor feminino e 124 (Apêndice B) provenientes do genitor masculino (Apêndice C). 

Foram consideradas 20555 (53,44%) marcas polimórficas nas análises de construção do 

mapa de ligação do total de 38462 iniciais totalizando 10955 (53,3%) marcadores para o 

genitor feminino (genitor 1) e 9600 marcadores para o genitor masculino (genitor 2) 

(46,7%). Os marcadores que não classificaram como marcas single-dose foram 

excluídos (46,56%) da análise.  

Os marcadores são agrupados de acordo com a origem do polimorfismo nos 

genitores para o tipo de cruzamento do loco marcador, seguindo a notação de Wu et al. 

(2002). Utilizando LOD=8 e fração de recombinação = 0,2 um total de 8522 marcadores 

foi ordenado nos 249 grupos de ligação obtidos. Desses, 4446 marcas totais para o 

genitor feminino e 4076 para o genitor masculino (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Relação da quantidade d grupos de ligação (LG) e a quantidade de 

marcadores (n.markers) para cada genitor. 

Genitor  LG n.markers 

1 125 4446 
2 124 4076 

TOTAL 249 8522 

 

 

A distância entre os marcadores nos grupos de ligação teve média de 11,65 cM. 

Os tamanhos individuais dos grupos de ligação variaram de 50,37 a 2889,15 cM para o 

genitor 1. Já o genitor 2 apresentou  grupos de ligação com tamanhos entre 51,33 a 

2490,36 cM. Os marcadores foram bem distribuídos nos dois genitores (Figura 2). A 

densidade média de marcadores foi de 11,65 cM, sendo que a maior densidade 

observada foi de 18,38 cM e a menor 6.48 cM (Tabela 2). 
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Figura 2. Densidade de marcadores por grupo de ligação por genitor. 

 

 

Tabela 2. Tamanho médio dos grupos de ligação obtidos para cada genitor, em 

cM, e a densidade média de marcadores. 

Genitor  Tamanho médio Densidade média 

1 408,33 11,56 
2 389,01 11,75 

TOTAL 398,71 11,65 

 

Utilizando o genoma de sorgo como referência foi possível agrupar os 

marcadores obtidos e suas posições aos cromossomos dessa cultura (Apêndice D). 

A soma dos tamanhos médios dos grupos de homeologia identificados, 

utilizando-se o genoma de sorgo como referência, foram de 3964,68 cM para o genitor 

feminino e de 3797,05 cM para o genitor masculino, com densidades médias de 11,56 e 

11,75 cM respectivamente (Tabela 3). 
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Tabela 3. Tamanho médio dos grupos de ligação por grupo de homeologia, em 

cM. 

  ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 TOTAL 
Genitor 1 448.69 626.25 377.46 352.71 151.55 598.42 435.51 148.69 477.39 348.01 3964.68 
Genitor 2 447.21 346.63 424.46 476.59 182.62 204.78 476.68 461.75 405.66 370.67 3797.05 

 

O número de grupos de ligação, por genitor, em relação aos dez cromossomos de 

sorgo variaram entre 4 e 18 (Tabela 4). Os cromossomos cinco e oito reuniram menos 

grupos em relação aos demais. 

 

Tabela 4. Quantidade de grupos de ligação por grupo de homeologia, por 

genitor e suas respectivas médias. 

  ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 
Genitor 1 17 14 18 14 8 11 6 9 11 17 
Genitor 2 15 15 16 15 7 12 16 4 12 12 

Média 16 14,5 17 14,5 7,5 11,5 11 6,5 11,5 14,5 
 

Já em relação à quantidade de marcadores agrupados, por genitor, em relação 

aos dez cromossomos de sorgo houve uma variação entre 95 e 766 marcas (Tabela 5). 

Também é notável um número relativamente menor nos cromossomos cinco e oito.  

 

Tabela 5. Quantidade de marcadores por grupo de homeologia, por genitor e 

suas respectivas médias. 

  ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 
Genitor 1 707 766 595 447 95 574 207 121 410 524 
Genitor 2 627 444 565 601 115 197 633 151 374 369 

Média 667 605 580 524 105 385,5 420 136 392 446,5 
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5  DISCUSSÃO 

 

A utilização de marcadores gerados por GBS em mapeamento é promissora e 

demonstra grande potencial (Poland & Rife, 2012; Narum et al., 2013). Foram obtidos 

mais marcadores do que qualquer outro trabalho publicado anteriormente no 

mapeamento genético de cana-de-açúcar, sem haver imputação de dados. As 

metodologias utilizadas no sequenciamento e genotipagem permitiram relacionar os 

marcadores de cana-de-açúcar para cromossomos de sorgo. 

A colinearidade entre os genomas de cana-de-açúcar e sorgo já foi repetidamente 

confirmada (D’Hont et al., 1996; Asnaghi et al., 2000; Souza et al., 2011; Aitken et al., 

2014; Yang et al., 2017). As duas espécies apresentam grande sintenia e possuem 

sequências de regiões gênicas idênticas (Wang et al. 2010; Yang et al., 2017). Sorgo é a 

espécie que possui maior similaridade com cana dentre as plantas cultivadas (Aitken et 

al., 2014; Yang et al., 2017). O tamanho médio do mapa, utilizando-se o genoma de 

sorgo como referência, foi de média de aproximadamente 3880 cM. Valores como os 

encontrado por Grivet et al. (1996), de 2008 cM, são considerado baixo quando 

comparado com mapas mais saturados. Por outro lado, o mapa construído para a 

variedade Q165, por exemplo, possui 9058 cM, com densidade de um marcador para 

cada 9,9 cM (Aitken et al., 2005). Basalobre et al. (2017) obtiveram um mapa de 

3682.04 cM para 223 grupos de ligação utilizando 7600 marcadores. 

O grau de cobertura do genoma é influenciado pelo número de marcadores 

utilizados. A densidade do mapa também (Coelho, 2000). Sendo assim, o número de 

marcadores tem efeito direto no número de GL e consequentemente na cobertura do 

mapa. Essa relação pode ser evidenciada em diversos trabalhos em que quanto mais 

marcadores, maior o tamanho, em cM, do mapa. Utilizando a análise de ligação de 408 

marcadores RFLP, Grivet et al. (1996) obtiveram 96 GL com um comprimento total de 

2008 cM. Andru et al. (2011) utilizaram 784 marcadores AFLP, SSR e TRAP para 

formar 108 GL e um total de 5387 cM. Um total de 120 GL resultante de 887 

marcadores AFLP mapeados e tamanho acumulado de 5849 cM (Hourau et al., 2001). 
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Há estudos com cruzamentos de variedades comerciais que apresentam taxas 

entre 20 e 60% de marcadores não ligados (Grivet et al., 1996; Garcia et al., 2006) e 

ampla variação entre a quantidade de marcas presentes nos grupos de ligação (Reffay et 

al., 2005; e Garcia et al., 2006). Porém há taxas menores tanto para S. spontaneum com 

15,4% (Al-Janabi et al., 1993) quanto para S. officinarum com 17% (Guimarães et al., 

1999). Ainda, Aitken et al. (2005) e Hoarau et al. (2001) observaram 5% de marcadores 

não ligados para a variedade Q165 e a variedade R570, respectivamente. 

Os tamanhos dos grupos de ligação variam não só pelo tamanho físico dos 

cromossomos, mas também com o número de marcadores mapeados e os valores 

críticos de LOD e de fração de recombinação utilizados (D’Hont et al., 1998; Piperidis 

et al., 2010). Valor crítico de LOD igual ou superior a 3 tem sido utilizado em trabalhos 

com cana-de-açúcar (Da Silva et al., 1993; Al-Janabi et al., 1993; Grivet et al., 1996; 

Aitken et al., 2005; Andru et al., 2011). A utilização de alto valor crítico de LOD é feita 

para evitar ligações falso-positivas. Porém, pode resultar na fragmentação dos grupos de 

ligação. De outro modo, os GL permaneceriam conectados entre si formando grupos 

maiores (Yang et al., 2017). 

As variedades de cana-de-açúcar apresentam de 100 a 130 cromossomos (Price, 

1963; Butterfield et al. 2001). O número de grupos de ligação (125 para o genitor 1 e 

124 para o genitor 2) se encontram dentro do número de cromossomos que se supõe que 

a cana-de-açúcar possui. Raboin et al. (2006) encontraram 86 GL para a variedade 

R570. Já, para a variedade Q165, Aitken et al., 2005 obtiveram 136 GL. E, mais 

recentemente, Balsalobre et al. (2017) identificaram 223 LG.  

O número de grupos de ligação é maior em relação à quantidade de gaps e o fato 

do mapa não ser saturado, ou seja, apresentar baixa densidade de marcadores. A 

existência desses gaps nos grupos de ligação é esperada, uma vez que apenas os 

marcadores em dose única foram utilizados para o mapeamento (Garcia et al., 2006). Os 

marcadores em single dose são parte do polimorfismo existente além de depender da 

configuração no loco em cada genitor (Yang et al., 2017). A utilização exclusiva de 

locos com esta configuração pode acarretar na cobertura de apenas regiões nas quais 

esses marcadores são encontrados (Aitken et al., 2007; Da Silva et al., 1995). Além 

disso, a fragmentação do mapa pode ocorrer caso o polimorfismo não seja distribuído 

de forma uniforme no genoma (Yang et al., 2017). Em contrapartida, a predominância 
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de marcadores em dose única nos genomas das cultivares utilizadas em cruzamento 

biparentais é relatada em diversos trabalhos (Da Silva et al., 1993; Aitken, 2005; 

Hoarau et al., 2001 ; Oliveira et al., 2007; Aitken, 2007; Aitken, 2010; Heller-uszynska, 

2010). 

A presença de marcas em single dose em autopoliploides em ambos os genitores, 

segregando na proporção de 3:1, permite a construção de mapas integrados (Garcia et 

al., 2006; Oliveira et al., 2007; Pastina et al., 2012). Essa integração de marcadores com 

outras segregações e dosagens alélicas no mapa pode ser, num próximo trabalho, uma 

contribuição ainda maior para aumentar a saturação do mapa e identificação precisa dos 

grupos de homologia. A partir desse estudo pode-se prosseguir para uma análise e 

detecção de QTLs, contribuindo com maior entendimento acerca a estrutura genética da 

cana-de-açúcar (Liu et al., 2007). E, assim, incrementar as estratégias nos programas de 

melhoramento genético como a seleção assistida por marcadores. 
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6 CONCLUSÕES 

 

i) É possível a obtenção de marcadores SNPs gerados pela genotipagem por 

sequenciamento (GBS) pela tecnologia RAPiD-seq em cana-de-açúcar; 

ii) Marcadores SNP contribuem notavelmente no aumento da densidade de um 

mapa de ligação de cana-de-açúcar dado o grande tamanho do genoma da 

cana;  

iii) A genotipagem por sequenciamento (GBS) e a tecnologia RAPiD-seq em 

cana-de-açúcar permitiram relacionar os marcadores dos cromossomos de 

sorgo em cana-de-açúcar. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mapas genéticos possibilitam o desenvolvimento de estudos voltados para o 

conhecimento da estrutura e da organização do genoma, permitindo a identificação de 

regiões genômicas que participam do controle genético de caracteres quantitativos 

(QTLs), incluindo a obtenção de estimativas dos efeitos dessas regiões sobre os 

caracteres de interesse. O desenvolvimento de um mapa genético oferece condições para 

se testar os efeitos de marcadores distribuídos por todo o genoma maximizando a 

probabilidade de se encontrar associações significativas. Para cana-de-açúcar não foi 

publicado, até o momento, nenhum mapa efetivamente saturado. Mapas genéticos mais 

completos irão contribuir para o entendimento da complexidade genética dessa cultura 

agregando informações básicas a serem utilizadas, posteriormente, pelos programas de 

melhoramento genético.   
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APÊNDICE A. Mapa de ligação integrado desenvolvido a partir da população derivada 

do cruzamento RB97327 x RB72454 utilizando marcadores SNPs 

baseados na tecnologia de genotipagem por sequenciamento. À direita 

está localizada a identificação dos marcadores e à esquerda as distâncias 

genéticas em cM, estimadas pela função de Kosambi. 
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APÊNDICE B. Tabela de informações dos grupos de ligação (LG) obtidos para o 

genitor feminino (genitor 1). Contém a quantidade de marcadores de 

cada grupo de ligação (n.markers); tamanho, em cM (size.lg); a 

densidade de marcadores (dens.markers); qual cromossomo de sorgo é 

o predominante dentre os marcadores de cada grupo de ligação 

(Sb_chrom.p); e a verossimilhança obtida para cada um (log-

likelihood). 
 

LG n.markers size.lg dens.markers Sb_chrom.p log-likelihood 

LG004 75 959.57 12.79426667 1 -2781.355 
LG007 148 1667.01 11.26358108 1 -5202.019 
LG008 24 215.32 8.971666667 1 -779.8423 
LG010 32 366.64 11.4575 1 -1165.964 
LG011 128 1410.25 11.01757813 1 -4394.164 
LG013 14 146.23 10.445 1 -509.6324 
LG014 7 70.58 10.08285714 1 -287.5071 
LG016 7 65.26 9.322857143 3 -278.2448 
LG019 15 116.97 7.798 1 -473.6649 
LG021 144 1862.34 12.93291667 2 -5493.727 
LG022 62 632.31 10.19854839 1 -2071.344 
LG023 24 294.44 12.26833333 1 -920.1896 
LG025 15 136.68 9.112 1 -511.0092 
LG028 22 239.38 10.88090909 9 -810.5681 
LG029 134 1530.51 11.42171642 3 -4669.757 
LG030 83 944.44 11.37879518 4 -2903.888 
LG031 178 1853.16 10.41101124 6 -5662.541 
LG032 282 2889.15 10.24521277 2 -9247.736 
LG033 143 1811.52 12.66797203 7 -5278.543 
LG034 113 1038.59 9.191061947 3 -3419.149 
LG036 7 66.18 9.454285714 1 -282.2081 
LG037 71 649.04 9.141408451 1 -2181.417 
LG038 23 230.9 10.03913043 1 -805.4703 
LG041 88 1266.83 14.39579545 9 -3568.772 
LG043 89 1060 11.91011236 10 -3235.957 
LG047 178 2151.65 12.08792135 9 -6237.269 
LG048 49 490.73 10.01489796 4 -1625.343 
LG049 26 319.68 12.29538462 1 -989.3475 
LG054 31 357.54 11.53354839 4 -1141.468 
LG056 18 184.08 10.22666667 6 -641.1851 
LG057 30 289.94 9.664666667 10 -1001.133 
LG061 75 778.69 10.38253333 4 -2534.956 
LG063 28 282.43 10.08678571 1 -969.0649 
LG066 44 609.25 13.84659091 3 -1800.871 
LG067 8 63.55 7.94375 1 -278.2237 
LG068 23 244.51 10.63086957 9 -820.5554 
LG071 74 786.31 10.62581081 10 -2529.287 
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LG076 112 1308.09 11.679375 10 -3988.8 
LG077 16 284.85 17.803125 10 -785.3297 
LG078 10 105.5 10.55 10 -394.6347 
LG079 21 261.43 12.44904762 10 -834.2883 
LG082 24 188.74 7.864166667 10 -720.7551 
LG083 17 217.07 12.76882353 10 -699.3611 
LG085 9 60.74 6.748888889 10 -287.9933 
LG086 70 749.88 10.71257143 10 -2413.805 
LG089 5 65.65 13.13 10 -249.3455 
LG090 17 182.35 10.72647059 10 -641.764 
LG093 24 304.4 12.68333333 5 -960.2133 
LG094 112 1268.12 11.3225 6 -3959.774 
LG098 53 755.81 14.26056604 2 -2107.647 
LG100 106 1356.84 12.80037736 6 -3990.748 
LG102 19 306.18 16.11473684 6 -866.9868 
LG105 88 977.4 11.10681818 2 -3043.004 
LG106 19 295.76 15.56631579 5 -851.6349 
LG107 8 105.72 13.215 10 -367.1976 
LG109 40 442.71 11.06775 4 -1379.38 
LG110 10 97.1 9.71 10 -367.6545 
LG112 40 533.8 13.345 4 -1587.304 
LG113 6 90.36 15.06 10 -302.5415 
LG116 6 62.5 10.41666667 10 -261.9445 
LG117 34 437.26 12.86058824 2 -1315.473 
LG118 18 210.71 11.70611111 2 -666.2698 
LG119 10 99.02 9.902 2 -385.0409 
LG120 17 220.5 12.97058824 2 -708.9745 
LG123 25 219.89 8.7956 2 -802.7197 
LG127 9 116.23 12.91444444 2 -402.9082 
LG128 38 426.62 11.22684211 8 -1360.394 
LG130 48 564.6 11.7625 2 -1776.316 
LG135 33 525.88 15.93575758 9 -1457.726 
LG137 13 155.99 11.99923077 2 -527.2273 
LG139 13 128.4 9.876923077 2 -483.2863 
LG140 12 130.19 10.84916667 2 -463.3121 
LG141 9 127.85 14.20555556 6 -423.3706 
LG143 29 405.49 13.98241379 7 -1207.888 
LG145 57 712.77 12.50473684 3 -2154.429 
LG147 6 50.37 8.395 5 -234.8718 
LG153 21 240.17 11.43666667 3 -781.7454 
LG157 13 159.37 12.25923077 3 -524.3349 
LG158 22 254.64 11.57454545 3 -832.4199 
LG160 21 256.11 12.19571429 3 -820.0245 
LG161 12 133.46 11.12166667 3 -473.8842 
LG162 9 131.35 14.59444444 3 -426.8187 
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LG163 7 95.1 13.58571429 3 -330.3379 
LG165 11 120.58 10.96181818 7 -437.0604 
LG168 11 116.03 10.54818182 3 -431.1421 
LG170 30 450.18 15.006 3 -1258.108 
LG171 14 187.34 13.38142857 4 -608.4422 
LG172 7 84.73 12.10428571 5 -318.5141 
LG174 21 304.93 14.52047619 3 -913.8146 
LG179 40 314.28 7.857 3 -1141.168 
LG180 26 309.68 11.91076923 3 -983.0934 
LG183 7 72.66 10.38 3 -284.6471 
LG188 18 154.01 8.556111111 4 -574.9136 
LG190 25 238.58 9.5432 4 -830.7849 
LG192 7 71.43 10.20428571 4 -291.4124 
LG193 11 141.86 12.89636364 8 -482.138 
LG194 40 440.1 11.0025 4 -1435.928 
LG195 6 70.02 11.67 4 -273.8692 
LG197 7 103.94 14.84857143 4 -342.9432 
LG199 12 124.59 10.3825 4 -453.9525 
LG204 9 105.59 11.73222222 5 -384.5352 
LG207 12 135.21 11.2675 5 -470.8054 
LG211 8 92.55 11.56875 8 -346.8899 
LG212 12 158.88 13.24 5 -519.2357 
LG213 6 77.48 12.91333333 5 -286.4264 
LG215 16 149.25 9.328125 8 -556.6203 
LG216 40 406.97 10.17425 6 -1357.366 
LG217 29 373.66 12.88482759 6 -1109.05 
LG220 36 402.04 11.16777778 6 -1298.859 
LG221 12 137.4 11.45 6 -485.2734 
LG223 15 192.11 12.80733333 8 -604.9013 
LG225 15 166.32 11.088 6 -579.3128 
LG227 10 99.57 9.957 7 -379.429 
LG228 6 64.76 10.79333333 7 -263.9559 
LG231 8 111.17 13.89625 7 -374.6316 
LG237 6 59.51 9.918333333 8 -254.9248 
LG238 10 96.53 9.653 8 -372.5231 
LG239 18 187.61 10.42277778 9 -634.592 
LG241 9 97.71 10.85666667 8 -364.7784 
LG242 8 81.88 10.235 8 -320.5253 
LG243 8 130.14 16.2675 9 -407.6251 
LG245 8 117.29 14.66125 9 -380.7741 
LG246 12 177.9 14.825 9 -530.6828 
LG248 7 86.51 12.35857143 9 -317.0043 
LG249 13 123.62 9.509230769 9 -467.7865 
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APÊNDICE C. Tabela de informações dos grupos de ligação (LG) obtidos para o 

genitor masculino (genitor 2). Contém a quantidade de marcadores de 

cada grupo de ligação (n.markers); tamanho, em cM (size.lg); a 

densidade de marcadores (dens.markers); qual cromossomo de sorgo é 

o predominante dentre os marcadores de cada grupo de ligação 

(Sb_chrom.p); e a verossimilhança obtida para cada um (log-

likelihood). 

 

LG n.markers size.lg dens.markers Sb_chrom.p log-likelihood 

LG001 8 51.83 6.47875 1 -259.5707 
LG002 160 1717.88 10.73675 1 -5366.28 

LG003 164 1886.26 11.50158537 1 -5744.803 
LG005 7 79.91 11.41571429 1 -306.32 
LG006 23 252.37 10.9726087 1 -850.9972 
LG009 129 1217.15 9.435271318 1 -3972.866 
LG012 30 325.3 10.84333333 1 -1064.508 
LG015 66 817.04 12.37939394 7 -2480.844 
LG017 214 2490.36 11.63719626 2 -7626.424 
LG018 9 94.02 10.44666667 2 -356.9063 
LG020 11 152.9 13.9 1 -486.2438 
LG024 41 516.02 12.58585366 4 -1584.46 
LG026 18 178.26 9.903333333 1 -630.3148 
LG027 95 1463.67 15.40705263 9 -4008.553 

LG035 19 203.4 10.70526316 2 -702.3729 
LG039 146 1700.38 11.64643836 3 -5165.043 
LG042 49 545.86 11.14 9 -509.9883 
LG044 24 358.03 14.91791667 4 -1760.905 
LG045 68 796.84 11.71823529 3 -1047.054 
LG046 59 755.05 12.79745763 7 -2464.815 
LG050 103 1299.01 12.61174757 8 -2207.064 
LG051 23 247.32 10.75304348 4 -3814.363 
LG052 17 168.98 9.94 1 -811.5592 
LG053 20 265.52 13.276 9 -592.4319 
LG055 43 618.13 14.37511628 10 -830.0493 
LG058 12 122.09 10.17416667 1 -1800.511 

LG059 10 119.65 11.965 1 -450.6232 
LG060 12 123.91 10.32583333 1 -416.7996 
LG062 17 218.36 12.84470588 1 -460.2013 
LG064 9 93.35 10.37222222 1 -703.6889 
LG065 142 1571.44 11.06647887 4 -358.5892 
LG069 86 1025.28 11.92186047 7 -4877.061 
LG070 38 388.73 10.22973684 7 -3149.925 
LG072 24 286.62 11.9425 5 -1264.209 
LG073 12 217.54 18.12833333 3 -910.5567 
LG074 67 830.67 12.3980597 3 -607.4064 
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LG075 88 943.91 10.72625 10 -2517.947 
LG080 15 117.9 7.86 10 -2964.809 
LG081 14 152.37 10.88357143 10 -478.264 
LG084 32 544.43 17.0134375 10 -537.1777 
LG087 59 752.08 12.74711864 10 -1469.362 
LG088 46 468.09 10.17586957 10 -2265.409 
LG091 11 101.3 9.209090909 10 -1534.057 
LG092 20 164.28 8.214 4 -385.8694 
LG095 54 677.69 12.54981481 6 -611.9543 
LG096 10 76.72 7.672 6 -2058.04 
LG097 9 83.74 9.304444444 10 -333.4644 

LG099 16 189.02 11.81375 10 -330.6057 
LG101 26 343.29 13.20346154 10 -630.5291 
LG103 12 137.12 11.42666667 2 -1058.821 
LG104 22 228.12 10.36909091 4 -477.9048 

LG108 10 133.8 13.38 10 -763.0459 
LG111 9 109.48 12.16444444 2 -425.2567 
LG114 46 512.96 11.15130435 9 -385.2331 
LG115 17 253.08 14.88705882 7 -1557.298 
LG121 14 140.68 10.04857143 2 -752.4232 
LG122 19 262.14 13.79684211 2 -516.2242 
LG124 9 136.5 15.16666667 2 -814.3323 

LG125 16 207.93 12.995625 2 -432.4882 
LG126 72 820.9 11.40138889 4 -666.1553 
LG129 54 662.81 12.27425926 2 -2484.397 
LG131 29 382.24 13.18068966 6 -2027.798 
LG132 17 222.36 13.08 7 -1177.241 
LG133 93 1091.92 11.74107527 3 -681.3931 
LG134 45 599.54 13.32311111 9 -3369.224 
LG136 11 137.55 12.50454545 9 -1797.81 
LG138 36 424.41 11.78916667 9 -465.0615 
LG142 7 114.09 16.29857143 2 -1308.628 
LG144 23 280.01 12.17434783 2 -363.1671 
LG146 25 311.31 12.4524 3 -887.5178 

LG148 11 93.73 8.520909091 2 -983.7758 
LG149 16 141.91 8.869375 2 -379.9183 
LG150 12 125.32 10.44333333 2 -526.5094 
LG151 147 1899.8 12.92380952 4 -455.3324 
LG152 94 1065.65 11.33670213 7 -5483.386 
LG154 8 120.94 15.1175 3 -3236.642 
LG155 20 295.52 14.776 3 -390.7734 
LG156 19 231.8 12.2 8 -892.8798 
LG159 6 54.89 9.148333333 3 -739.5748 
LG164 16 159.36 9.96 3 -239.7303 
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LG166 27 301.41 11.16333333 7 -564.438 
LG167 70 869.1 12.41571429 7 -992.5876 
LG169 26 273.74 10.52846154 5 -2639.27 
LG173 36 453.27 12.59083333 3 -906.9196 
LG175 14 108.42 7.744285714 3 -1390.609 
LG176 27 323.34 11.97555556 3 -440.4383 
LG177 12 143.59 11.96583333 3 -1023.552 
LG178 9 76.07 8.452222222 3 -496.9763 
LG181 6 107.36 17.89333333 3 -320.2504 
LG182 18 203.48 11.30444444 6 -329.9652 
LG184 20 242.16 12.108 5 -674.0691 

LG185 61 763.69 12.5195082 7 -778.6968 
LG186 16 208.83 13.051875 4 -2289.479 
LG187 25 349.64 13.9856 4 -678.1817 
LG189 18 210.22 11.67888889 4 -1035.263 

LG191 33 333.91 10.11848485 7 -655.6365 
LG196 17 202.23 11.89588235 4 -1134.72 
LG198 11 74.51 6.773636364 6 -667.1843 
LG200 13 191.61 14.73923077 4 -334.5795 
LG201 15 113.91 7.594 4 -581.986 
LG202 6 66.47 11.07833333 4 -465.2374 
LG203 18 239.88 13.32666667 7 -262.5976 

LG205 12 157.09 13.09083333 5 -754.6656 
LG206 6 68.22 11.37 6.5 -524.7355 
LG208 8 77.4 9.675 5 -268.3835 
LG209 14 124.43 8.887857143 5 -313.5704 
LG210 11 116.92 10.62909091 5 -481.3306 
LG214 12 151.08 12.59 6 -420.755 
LG218 5 57.29 11.458 6 -501.4946 
LG219 8 89.92 11.24 6 -233.8673 
LG222 13 208.42 16.03230769 6 -336.7934 
LG224 14 188.35 13.45357143 6 -620.5134 
LG226 17 142.92 8.407058824 6 -576.1355 
LG229 6 51.33 8.555 9 -550.7916 

LG230 17 234.54 13.79647059 7 -237.4678 
LG232 7 60.65 8.664285714 7 -733.2963 
LG233 9 165.4 18.37777778 9 -264.1882 
LG234 12 181.66 15.13833333 7 -468.8621 
LG235 11 114.88 10.44363636 7 -564.4055 
LG236 18 218.69 12.14944444 8 -429.9923 
LG240 11 97.49 8.862727273 8 -705.115 
LG244 25 311.45 12.458 9 -394.4842 
LG247 19 244.48 12.86736842 9 -992.8697 
LG40 13 145.74 11.21076923 9 -771.1591 
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APÊNDICE D. Grupos de ligação organizados em relação aos cromossomos de sorgo 

(S. bicolor) em cada genitor. Cada gráfico refere-se a um cromossomo 

com distanciamento no genoma em Mb. 
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APÊNDICE D. Continuação. 
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