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“ Toda a nossa ciência, comparada com a realidade é primitiva e infantil, no entanto é a 

coisa mais preciosa que temos”. 

(Albert Einstein) 

 

 

“ Toda criança começa 

como um cientista nato. 

Nós é que tiramos isso delas. 

Só umas poucas 

passam pelo sistema 

com sua admiração 

e entusiasmo pela ciência intactos.” 

(Carl Sagan) 
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RESUMO 

 

CARNEIRO, K. S. Caracterização genética de uma população base do programa de 

melhoramento de cana-de-açúcar da Ridesa/UFG. 2017. 79 f. Dissertação (Mestrado em 

Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2017.1 

 

A história da cana-de-açúcar está intimamente relacionada com o desenvolvi-

mento social, econômico e político do Brasil, sendo considerada por muitos como a primeira 

atividade economicamente organizada no país. A cana-de-açúcar é matéria prima para a 

produção de açúcar e etanol, tendo sido também utilizada nos últimos anos para a produção 

de energia. As modernas variedades de cana-de-açúcar são híbridos poliploides decorrentes 

do cruzamento interespecífico entre S. officinarum e S. spontaneum. O melhoramento 

genético tem contribuído de maneira importante para o setor, pelo desenvolvimento de 

genótipos superiores. O ponto de partida destes programas de melhoramento são os bancos 

de germoplasma. Para que esse recurso seja explorado de forma eficiente é preciso que as 

informações básicas, que irão permitir o dimensionamento da magnitude da diversidade 

genética disponível, sejam geradas. O presente trabalho teve como objetivo realizar a 

caracterização genética molecular de uma população base do programa de melhoramento 

genético da Ridesa/UFG, representada por uma amostra de 160 clones, pela utilização de 

37.914 marcadores SNPs. A diversidade genética revelada por estes marcadores, em que a 

dosagem de cada alelo não é detectável em cada genótipo, em decorrência da poliploidia, foi 

de magnitude intermediária, com índice de diversidade genética de Nei estimado em 0,173. 

A estimativa de heterozigosidade média observada apresentou valor mais elevado 0,236. As 

estimativas de divergência genética obtidas pela distância de Rogers modificada por Wright 

variaram entre 0,20 e 0,30. Na análise de agrupamento foram identificados sete grupos de 

clones. O uso de SNPs foi eficiente em identificar pares de indivíduos geneticamente 

divergentes, mesmo sem dispor de informações de genealogia. A análise de estruturação 

genética pelo software Structure sugeriu, a princípio, a existência de dois grupos. Cada clone, 

no entanto, se revelou constituído por uma mistura relativamente homogênea dos dois grupos 

identificados, confirmando a natureza híbrida das cultivares modernas de cana-de-açúcar. 

Estes resultados sugerem que, dada o reduzido nível de estruturação da diversidade genética 

ao nível de clones, do ponto de vista de melhoramento, a população possa ser considerada 

como um grupo fracamente estruturado, com a presença de poucos grupos envolvendo 

pequeno número de genótipos. Entre os clones avaliados, os pares menos divergentes são 

constituídos pelos genótipos 023 e 011, e 066 e 036. Os pares mais divergentes são 

constituídos pelos clones 131 e 084, e 131 e 063. 

 

 

Palavras-chave: Saccharum, diversidade genética, divergência genética, marcador 

molecular, SNP. 

 

                                                           
1 Orientador: Prof. Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho. EA – UFG. 



 

ABSTRACT 

 

CARNEIRO, K. S. Genetic characterization of a base population from the Ridesa/UFG 

sugarcane breeding program. 2017. 79 f. Dissertation (Master of Science in Genetics and 

Plant Breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.1 

 

In Brazil, the history of sugarcane is related to the social, economic and politic 

country development. Sugarcane cultivation is considered as the first organized economic 

activity in the country. The main purpose of sugarcane cultivation is for sugar and biofuel 

production, but in recent years the energy production from its biomass has also been 

explored, increasing the attention for this crop. Modern cultivated sugarcane varieties are 

hybrids from interspecific crosses between S. officinarum and S. spontaneum. The genetic 

breeding has given many contributions to sugarcane production and exploration, by the 

development of superior genotypes. The main sources of variability used in breeding 

programs are the germplasm banks. However, to explore these resources efficiently it is 

necessary to have basic information on the available levels of genetic diversity and on its 

structure, to support decisions on how they can be used in breeding programs. The purpose 

of this work was to characterize the genetic diversity and structure of a base population from 

the Ridesa/UFG sugarcane breeding program. A sample of 160 sugarcane clones were 

genotyped using 37,914 SNP markers. The population showed medium levels of genetic 

diversity. The average Nei’s gene diversity index was estimated to be 0,173, while the 

medium observed heterozygosity was a little higher (0,236). The genetic divergence, 

estimated by Roger’s modified distance varied from 0,20 to 0,30. SNP markers were 

efficient to identify individuals that are genetic divergent or similar, even without genealogy 

information. The population structure analysis, performed with the software Structure, 

suggested the existence of two clusters. Each clone had a fraction of its genome inside these 

two clusters, corroborating the fact that modern sugarcane cultivars are essentially hybrids. 

Our results suggest that, given the low level of genetic structure among clones, from the 

breeding programs standpoint, the evaluated population can be managed as weakly 

structured, although some small groups, including a small number of clones, had been 

detected. Among the evaluated clones, the least divergent pairs were those formed by the 

genotypes 023 and 011, and 066 and 036. The most divergent pairs were formed by the 

clones 131 and 084, and 131 and 063. 

 

 
Keywords: Saccharum, genetic diversity, molecular marker, SNP. 

 

                                                           
1 Advisor: Prof. Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho. EA – UFG. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar é uma gramínea pertencente ao gênero Saccharum, nativa da 

Ásia, introduzida no Brasil no período colonial por Martim Afonso, onde passou a ser 

explorada para fins de produção de açúcar. Hoje é uma cultura de grande importância no 

cenário do agronegócio brasileiro dada a crescente procura por açúcar e etanol, tanto no 

mercado interno quanto para exportação. O Brasil ocupa a posição de maior produtor 

mundial de cana, sendo também o primeiro do mundo na produção de açúcar e etanol 

derivados de cana (Brasil, 2015). 

Na década de 1960, por iniciativa do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), foi 

criado o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (Planalsucar). Esse 

programa, por meio de projetos de pesquisa em genética, fitossanidade e agronomia, tinha 

por objetivo obter variedades mais produtivas e melhor adaptadas às condições de solo e 

clima (Dunham, 2009). Em 1990, as atividades do Planalsucar passaram a ser conduzidas 

pela Ridesa (Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro), 

através das universidades federais que a compõem. A Ridesa então se torna líder no 

desenvolvimento de novas cultivares de cana-de-açúcar, sendo reconhecida nacional e 

internacionalmente (Daros et al., 2015). A Ridesa possui dois bancos de germoplasma para 

atender todos os programas de melhoramento da rede, sendo um deles o da Estação de 

Floração e Cruzamento Serra do Ouro, em Murici – Alagoas, considerado como mais 

relevante. 

A disponibilização de recursos genéticos para os programas de melhoramento 

passa, necessariamente, pela caracterização e avaliação dos acessos registrados nos bancos 

de germoplasma. A caracterização dessas coleções de germoplasma pode fornecer 

informações importantes sobre os níveis de variabilidade genética disponíveis para o 

melhoramento (Valois et al., 1998; Ferreira  et al., 2007). Os programas de melhoramento 

genético de cana-de-açúcar consistem basicamente na seleção e clonagem de genótipos 

superiores de populações segregantes, geradas a partir de cruzamentos sexuais. Há, portanto, 

uma grande demanda por populações com ampla diversidade genética, a fim de que possam 

ser obtidos genótipos mais produtivos, mais resistentes e melhor adaptados a áreas de 
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expansão da cultura. 

Entre as alternativas para se avaliar a diversidade genética existente entre 

indivíduos e populações destaca-se a utilização de marcadores moleculares. Os marcadores 

moleculares têm sido amplamente utilizados para análise genética em várias situações, como 

na identificação de clones, linhagens e híbridos, em análises de paternidade, para estimativa 

de medidas de diversidade genética e de endogamia populacional, para avaliação da 

magnitude do fluxo gênico inter e intrapopulacional, para estimação da taxa de fecundação 

cruzada e do parentesco entre indivíduos (Azevedo, 2013). 

Uma classe de marcadores moleculares atualmente bastante utilizada na 

caracterização genética de populações é representada pelos SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms).  Os marcadores SNPs são sítios no genoma onde ocorre polimorfismo de 

uma única base. Estes marcadores se destacam por serem superabundantes nos genomas das 

mais variadas espécies. Os SNPs já foram utilizados em estudos com diversas espécies de 

plantas – modelo e cultivadas – para avaliação da diversidade genética, da estrutura genética 

populacional, para análise de ligação e mapeamento de regiões que participam do controle 

genético de caracteres quantitativos (QTLs), em estudos de mapeamento por associação e 

para fins de seleção genômica (Varshney et al., 2009; Saxena et al., 2014). 

Nesse contexto, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se 

caracterizar uma população base do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar 

da Ridesa/UFG, pela utilização de marcadores SNPs. Para tanto, foram considerados os 

seguintes objetivos específicos: 

i. Avaliar a magnitude da diversidade genética existente na população base; 

ii. Avaliar o grau de estruturação da diversidade genética existente na população 

base; 

iii. Avaliar a existência de padrões de divergência genética entre os clones 

constituintes da população base. 

 

 

 

 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HISTÓRICO DA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 

A produção de açúcar no Brasil iniciou-se no período colonial, aproximadamente 

em 1530, por meio de Martim Affonso de Souza que trouxe, na primeira expedição de 

colonização do Brasil, a primeira muda de cana. Seu cultivo foi inicialmente estabelecido na  

na capitania de São Vicente. O açúcar foi o primeiro grande produto de exportação do país, 

tendo sido estratégico para a geração de recursos para a manutenção da colônia portuguesa 

e para assegurar a posse das terras ameaçadas pelas invasões dos ingleses e franceses 

(Miocque, 1993). 

Considera-se que no período do Brasil Império (1500-1822) a renda obtida pelo 

comércio do açúcar tenha atingido quase duas vezes à do ouro e quase cinco vezes à de todos 

os outros produtos agrícolas juntos, tais como café, algodão, madeiras, etc. Passados 50 anos, 

desde a introdução da primeira muda de cana, já existiam no Brasil, cerca de 120 engenhos 

operando às custas de 10.000 escravos que produziram cerca de 3.000 t de açúcar. (Moraes, 

2007). 

Problemas fitossanitários sempre estiveram presentes na cultura da cana. Em 

1863, a gomose da cana-de-açúcar foi observada pela primeira vez no Brasil, no estado da 

Bahia. Sendo descrita como a primeira doença bacteriana de vegetais identificada no mundo, 

em uma época em que ainda não se supunha que bactérias pudessem causar doenças em 

plantas (Agostini, 2017).  No início do século XX, o vírus do mosaico devastava os canaviais 

paulistas. Como ainda não existiam programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar 

no Brasil, não havia outra alternativa senão importar variedades mais resistentes. Neste 

período foram então introduzidos os primeiros híbridos de Saccharum spp. no país. As 

variedades Co e POJ, oriundas dos programas de melhoramento genético recém-criados em 

Coimbatore (Índia) e na ilha de Java (Indonésia), respectivamente, foram fundamentais para 

a retomada da atividade açucareira do país nas décadas de 1930 e 1940 (Landell et al., 2017; 

Matsuoka, 1991). 

O intercâmbio de material genético entre centros produtores de cana era 
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frequente. Produtores atraídos por variedades ditas de alta performance tecnológica de 

origens diferentes das usuais pareciam ser uma estratégia eficiente e pouco dispendiosa para 

o aumento da produtividade e do rendimento industrial. No entanto, essa prática acabou por 

disseminar doenças epidêmicas, causadas por bactérias e vírus de difícil reconhecimento, 

levando muitos produtores à ruína (Matsuoka, 1997). Pela falta de fiscalização de 

germoplasma vegetal de origem exótica, foram introduzidas doenças que levaram à 

bancarrota muitos produtores (Machado, 1987). 

Na década de 1930 o governo se viu na obrigação de intervir no setor açucareiro, 

com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA).  Este Instituto tinha como finalidade 

controlar a cadeia agroindustrial sucroalcooleira de tal forma que o governo estabelecia a 

produção (pela fixação de cotas de produção de açúcar e de álcool para cada unidade 

industrial) e se encarregava de sua comercialização (estabelecendo os preços por tonelada 

de cana, de açúcar e de combustíveis, e indicando compradores e vendedores para o álcool 

combustível). O IAA era também responsável por toda a exportação do açúcar e do álcool 

produzidos no país. Neste período, a importação e a introdução de variedades de cana-de-

açúcar pelos produtores e pelas usinas no Brasil foram proibidas, sob retórica patriota 

(Vargas, 1934; Moraes, 2007). 

Em 1966 foi firmado um acordo de cooperação entre o Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC) e o Instituto Biológico (IB). Segundo esse acordo, o IAC ficaria responsável 

por selecionar novas variedades de cana-de-açúcar e o IB assumiria a responsabilidade de 

avaliar a resistência destes materiais a doenças. Cinco anos depois foi criado oficialmente o 

primeiro Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (Planalsucar), com 

principal objetivo de desenvolver variedades de cana mais produtivas e mais resistentes 

(Agostini, 2017). 

Em resposta à primeira crise do petróleo na década de 1970, foi criado o 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool) que tinha como principal objetivo reduzir a 

dependência do petróleo importado. A estratégia era substituir os combustíveis derivados do 

petróleo por fontes alternativas de energia de cunho renovável. O programa obteve sucesso, 

reduzindo o impacto da crise de petróleo na balança comercial brasileira e aumentando a 

autossuficiência de energia do país (Theodoro, 2011). 

Na segunda crise do petróleo, intensificou-se o interesse do governo pelo 

Proálcool, na tentativa de reduzir ainda mais a situação de dependência de combustíveis 

fósseis importados. A estratégia utilizada foi de aumentar os subsídios tanto para produtores 
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quanto para consumidores e de se aumentar o crédito de investimento para o setor (FAO, 

2015). Em menos de cinco anos a produção, de pouco mais de 300 milhões de litros de etanol, 

ultrapassou a cifra de 11 bilhões de litros, caracterizando o Proálcool como o maior programa 

de energia renovável já estabelecido em termos mundiais, economizando mais de US$ 30 

bilhões em divisas para o Brasil. Com preços ao consumidor mais competitivos do que a 

gasolina, o etanol combustível ganhou espaço de forma que, em 1985, dos carros fabricados 

no país, 95,8% eram movidos a álcool. O primeiro carro a rodar com etanol hidratado foi 

lançado em 1979 (UDOP, 2017; Andrade et al, 2009). 

Nos últimos anos, o etanol passou a assumir uma nova e importante posição na 

matriz energética mundial (Benetti, 2009).  Contudo, Shikida & Perosa (2012) afirmam que, 

mesmo diante da história secular da cana, se torna indispensável a continuidade do 

desenvolvimento de novas tecnologias e aproveitamento substancial de seus subprodutos 

(principalmente o bagaço), elementos que resultam em redução dos custos de produção. Isto 

porque, devido à intensa dinâmica tecnológica do setor automobilístico, outros concorrentes 

do etanol também procuram competir neste mercado. 

2.2 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

De acordo com a FAO (2014) (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations), aproximadamente 100 países produzem cana-de-açúcar, em uma área estimada de 

25 milhões de hectares, o que representa aproximadamente 0,5% da área total mundial 

utilizada para agricultura. Dentre os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, 

destacam-se Brasil, Índia, Tailândia, China, México e Paquistão, que concentram 68,6% de 

todo o açúcar de cana produzido no mundo. 

A disponibilidade de grandes áreas cultiváveis, aliada às condições 

edafoclimáticas favoráveis à cana-de-açúcar e ao aumento da demanda por seus produtos, 

fazem do Brasil o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. A cultura tem grande 

importância no agronegócio brasileiro, com tendência de crescimento (Figura 1). 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) (2017), no último 

levantamento da safra 2016/17 de cana-de-açúcar, a produção nacional foi estimada em 

657,18 milhões de toneladas em uma área cultivo de 9,05 milhões de hectares. A região 

Sudeste se destaca como maior produtora (436 milhões de toneladas), seguida da região 

Centro-oeste (134 milhões de toneladas). 
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Figura 1. Evolução da produção brasileira de etanol e de açúcar. Fonte: OECD/FAO 

(2015). 

A produção de etanol total (hidratado e anidro) atingiu 27,8 bilhões de litros. 

Desde o início da safra (2016/2017) o Brasil exportou um volume de 1324,5 milhões de m³ 

de etanol. Os maiores importadores do etanol brasileiro foram: EUA, Coréia do Sul, Japão, 

Índia e Holanda. 

O principal fator que torna o etanol um produto tão importante na cadeia 

produtiva da cana e para o agronegócio no país é o fato de que se trata de um combustível 

limpo, não poluente e de fonte renovável. Atendendo a essa demanda ambiental, o Brasil se 

comprometeu no acordo climático de Paris em aumentar a parcela de biocombustíveis em 

sua matriz de energia. O compromisso é de contribuir com a meta de corte de emissões de 

gases causadores do efeito estufa em 37% até 2025, com o indicativo de redução de 43% até 

2030 – ambos em comparação aos níveis de 2005 (Portal Brasil, 2016). 

O Brasil segue sendo o maior produtor e exportador de açúcar derivado de cana 

do mundo. Na última safra foram produzidos 38,7 milhões de toneladas, das quais 26,7 

milhões foram exportadas para países como: Índia, China, Argélia, Bangladesh e Indonésia. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) registrou a 

presença de 378 usinas de açúcar e etanol em atividade no Brasil. A EPE (Empresa de 

Pesquisa Energética) estima um total de 394 unidades até 2026. O interesse pela cultura, cuja 

demanda é de ascensão, se deve a uma gama de produtos de uso final e matérias primas 

intermediárias, ampliando seu significado econômico. 

Além do açúcar que é utilizado como adoçante, produzido a partir da sacarose 

encontrada no colmo da cana, da cana são obtidas matérias primas para a fermentação de 



 

 17 

bebidas alcoólicas e biocombustíveis (etanol), entre outros produtos (Amorim et al., 2011). 

É o caso do bagaço (biomassa), que é um resíduo fibroso gerado a partir da extração do caldo, 

sendo considerado o maior resíduo da agroindústria brasileira. Suas principais aplicações 

estão na geração de combustível para caldeiras, produção de celulose e cogeração de energia 

elétrica. Dentre as fontes que originam a biomassa, a da cana é a mais utilizada, 

representando 76,8% desse total com 10.986.311 KW de capacidade elétrica. Estima-se que 

se toda biomassa da cana disponível no país fosse aproveitada, seria possível agregar a rede 

elétrica um volume de energia de 11.000 MW médios até a safra de 2018/2019, o que seria 

equivalente a uma usina do porte de Itaipu (Daros et al., 2015). A partir da exploração de seu 

potencial energético, as unidades de produção têm buscado operar com maior eficiência, 

auxiliando na redução dos custos e contribuindo para a sustentabilidade da atividade (Conab, 

2016; Souza, 2015). 

Devido aos altos níveis energéticos e grande deposição de material verde, o 

bagaço é também utilizado na alimentação de gado confinado, e sua cinza, constituída 

basicamente de sílica (SiO2), tem potencial para ser utilizada como adição mineral, 

substituindo parte do cimento em argamassas e concretos (Alcarde, 2009). Das fibras de 

celulose e pasta é extraída matéria-prima para a fabricação de papel (Furtado et al., 2009) e 

produtos estruturais, como é o caso do Medium Density Fiberboard - MDF.  

A partir da cana-de-açúcar geneticamente modificada, conhecida como cana-

óleo, espera-se que seja possível acumular 20% de seu peso como triglicerídios, para 

produção de biodiesel, e que este seja alcançando preços mais competitivos que o óleo diesel 

e o biodiesel oriundo da soja (Huang, 2016). A cana também pode ser utilizada na forma de 

ingrediente em alimentos como o melado e a rapadura, que são fabricados a partir cozimento 

do caldo de cana-de-açúcar. Produtos de grande importância na cultura alimentícia do 

Nordeste e de outras regiões do Brasil (Sakai, 2017). 

2.3 MELHORAMENTO GENÉTICO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

2.3.1 Histórico 

A história do cultivo da cana ao longo dos séculos sempre foi associada à 

produção de açúcar. No entanto, há registro de sua propagação vegetativa desde tempos 

remotos, mesmo quando não havia tecnologia para beneficiamento do açúcar. No princípio, 
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em seus centros de origem, os nativos asiáticos selecionavam e propagavam as plantas de 

acordo com a intensidade da cor dos colmos, associada ao baixo teor de fibra e caldo mais 

adocicado. A variedade de cana mais cultivada por mais de 250 anos era conhecida como 

“crioula”, resultado de uma hibridação natural entre Saccharum officinarum e Saccharum 

barberi (Bremer, 1932). 

Acredita-se que as primeiras iniciativas de seleção artificial tenham partido dos 

nativos asiáticos, que selecionavam e propagavam as plantas de acordo com a intensidade 

da cor dos colmos, associado ao baixo teor de fibra e caldo mais adocicado. O teor de 

sacarose de S. officinarum se destacava através de variedades como a Bourbon, responsável 

por grande parte da cana produzida no século XX, sendo substituída posteriormente pela 

variedade Charibon (Landell & Silva, 2001). 

Em 1883, o melhoramento de cana-de-açúcar teve um considerável impulso pela 

fundação da primeira estação experimental no mundo específica para o estudo de cana-de-

açúcar, em Maurício. Mais tarde, em 1887, no Brasil, D. Pedro II daria início à criação de 

um dos principais institutos de pesquisa de cana-de-açúcar no país, com a fundação do 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), no interior da província de São Paulo (Figueiredo, 

2010). 

O primeiro cruzamento de cana registrado no mundo foi realizado por Soltweld 

na ilha de Java (Indonésia) em 1885.  Soltweld demonstrou a viabilidade do melhoramento 

genético da cana-de-açúcar a partir do cruzamento entre Glagah e Lothers e seu recíproco. 

Este cruzamento resultou em sementes férteis de Glagah. Nessa mesma época, no ano de 

1889, Harrison & Bowell, em Barbados, obtiveram seedlings a partir de sementes de cana-

de-açúçar coletadas no campo. Esses episódios são relatados como um marco na história do 

melhoramento de cana porque até então acreditava-se que as sementes provenientes de cana 

não eram viáveis. A implicação imediata dessa descoberta foi a possibilidade de se realizar 

cruzamentos intraespecíficos entre canas “nobres”. Surgiam, mesmos que com métodos 

rudimentares, os primeiros programas de melhoramento genético da cana (Cesnik & 

Miocque, 2004). 

No Brasil as iniciativas de melhoramento genético da cana-de-açúcar foram 

impulsionadas a partir de 1934, com a realização dos primeiros cruzamentos entre as 

variedades Kassoer e POJ2878, realizados por José Manoel Aguirre Júnior, Técnico da 

Estação de Piracicaba. A partir desses trabalhos, foi desenvolvida a variedade IAC36-25, que 

foi considerada uma excelente opção de cana forrageira. Mais tarde, em 1940, foi criada 
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oficialmente a seção de cana-de-açúcar do IAC, fortalecendo o setor de pesquisas sobre 

melhoramento genético da cultura (Figueiredo, 2010). 

Na década de 1960, a agroindústria se modernizava e se solidificava 

mundialmente. No Brasil, no entanto, ela permanecia estagnada em virtude da insegurança 

gerada pela constante flutuação dos preços do açúcar no mercado internacional. Essas 

circunstâncias demandaram mudanças na direção do setor açucareiro visando à 

modernização. Como iniciativa, foi criado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) o 

Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (Planalsucar).  

O Planalsucar tinha por objetivo reunir condições técnicas e administrativas 

destinadas à geração de inovações agrícolas e para todo o sistema de produção. Foram então 

implementados projetos de pesquisa em genética, fitossanidade e agronomia com objetivo 

principal de obter novas variedades com alto índice de produtividade e adaptadas às 

condições de solo e clima brasileiros (Dunham, 2009). 

 A partir de então o ciclo das variedades brasileiras se configurou e começaram 

a ser liberadas para cultivo as primeiras variedades de siglas SP e RB (Figueiredo, 2010). O 

Planalsucar foi institucionalizado em 1971 e em 1972, passou a fazer parte do Plano Básico 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Governo Federal (Szmrecsányi, 1979). 

Em 1990, o Planalsucar foi extinto e teve seu patrimônio incorporado e 

conduzido pelas universidades federais que compõem a Rede Interuniversitária para o 

Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa), que assumiu os trabalhos de 

melhoramento genético de cana. Em 1995, a principal cultivar da Coopersucar SP71-6163 

foi acometida pela síndrome do amarelinho foliar e então foi substituída por cultivares do 

programa da Ridesa, que passaram a dominar grandes áreas de plantio comercial. A Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) também tem investido na cultura de cana-

de-açúcar. Há alguns anos deu início a pesquisas em diversas linhas de desenvolvimento da 

cultura e também em transgenia (Landell & Bressiani, 2010; Carvalho & Furtado, 2013). 

No Brasil os programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar mais 

tracionais são: o do Instituto Agronômico de Campinas, que desenvolve cultivares da sigla 

IAC; o do Centro de Tecnologia Canavieira, que desenvolve cultivares da sigla CTC, que 

incorporou o programa das cultivares SP da Coopersucar; e da Rede Interuniversitária para 

Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa), que desenvolve cultivares da sigla RB. 

Carvalho & Furtado (2013) reconhecem que os avanços alcançados pelos 

programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar no Brasil foram significativos, e 
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apontam um crescimento de produtividade de cerca de 30% num período 30 anos. Contudo, 

comparada a outras culturas como a soja, a cana-de-açúcar apresentou um incremento 

modesto. Isso porque, no caso da cana, o melhoramento genético enfrenta obstáculos 

particulares.  

Um grande desafio é a complexidade do genoma da cana-de-açúcar, que varia 

de cultivar para cultivar, pois se trata de um genoma híbrido e poliploide. No entanto, pelos 

resultados alcançados com os programas de melhoramento em cana até então, é possível 

afirmar que o complexo Saccharum spp. dispõe de ampla variabilidade genética, dadas as 

inúmeras possibilidades de rearranjos gênicos disponíveis para essa cultura multiespecífica 

(Silveira, 2014). 

2.3.2 Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar 

As variedades de cana-de-açúcar cultivadas atualmente são híbridos com 

principal contribuição genética de S. officinarum e em menor participação, S. spontaneum, 

S. sinense, S. barberi e, em alguns casos, de S. robustum (Berding & Roach, 1987). A 

exploração dessas espécies através de cruzamentos interespecíficos proporcionou uma 

significativa alteração no ideótipo varietal, oferecendo à indústria uma nova concepção de 

matéria prima. Colmos com diâmetro excessivo e baixo teor de fibra passaram a demonstrar 

média espessura, com valores médios a altos de fibra. Plantas que não apresentavam bom 

perfilhamento ou sem capacidade de rebrota, apresentavam a partir de então características 

favoráveis, bem como resistência a pragas e a doenças (Edgerton, 1955). 

Segundo Grivet et al. (2004), atualmente os recursos genéticos disponíveis 

relacionados a essa cultura são: 

i) Cultivares tradicionais derivados de processos de domesticação como: S. officinarum, 

S. barberi, S. edule e S. sinense. Pouco cultivadas atualmente, sendo utilizadas como 

genitores das canas modernas; 

ii) Ancestrais selvagens das cultivares tradicionais que incluem: S. spontaneum, S. 

robustum e outras espécies do Complexo Saccharum. São utilizados como genitores 

para o fornecimento de alelos de interesse agronômico; 

iii) Cultivares modernas, obtidas a partir de vários ciclos de seleção clonal de híbridos 

interespecíficos entre S. officinarum e S. spontaneum. 

Segundo Piperidis et al. (2010), todas as cultivares modernas de cana-de-açúcar 
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são derivadas de cruzamentos realizados há mais de um século entre S. officinarum e clones 

da espécie selvagem, S. Spontaneum, processo conhecido como nobilização. As 

hibridizações iniciais entre essas duas espécies foram realizadas com intuito de transmitir a 

característica de resistência a doenças para S. officinarum, por meio de sucessivos 

retrocruzamentos, sem perder os altos índices de produção de sacarose.  Por esse motivo 

muito se fala numa base genética comum para cana, encontradas na genealogia de grande 

parte das variedades cultivadas atualmente (Bremer, 1961). 

Na nobilização, os híbridos F1 são gerados a partir do cruzamento entre S. 

officinarum e S. spontaneum e são chamados de primeira nobilização. Da segunda 

nobilização, resultam o retrocruzamento (RC1) entre os híbridos F1 com S. officinarum. A 

terceira e quarta nobilização são o resultado do segundo (RC2) e terceiro (RC3) 

retrocruzamento com S. officinarum. A Figura 2 ilustra esse processo (Garsmeur, 2017). 

O processo de nobilização, com S. officinarum como genitor feminino no 

primeiro cruzamento, resultou em uma irregularidade citológica na transmissão do gameta 

que transmitiu seu número somático de cromossomos (2n=80). Enquanto que o genitor 

masculino, S. spontaneum, transmitiu seu número haploide (n=56) de cromossomos. 

Somente a partir da terceira nobilização com S. officinarum (RC2) é que ocorreu a 

transmissão gamética normal (n=40), conforme o esperado (Bhat & Gill, 1985). 

Existem duas hipóteses, segundo Bremer (1961), para explicar esse 

acontecimento: 

i) Duplicação cromossômica por meio da endoduplicação durante a meiose;  

ii) Fusão pós-meiótica de dois núcleos haploides do estágio de tétrade. 

Esse processo ocasionou uma redução do número relativo de cromossomos de S. 

spontaneum no genoma das cultivares modernas. Estas cultivares apresentam genomas 

altamente complexos, com diferentes números cromossômicos para cada grupo de 

homologia, repetição de um mesmo cromossomo em diversos grupos de homologia e 

recombinação entre cromossomos de diferentes espécies (D’Hont, 2005; Grivet & Arruda, 

2001). 



 

 22 

 

Figura 2. Representação esquemática do processo de nobilização, resultando nas 

cultivares modernas de cana-de-açúcar (Fonte: Garsmeur, 2017). 

Um programa bastante relevante que utilizava processos de nobilização foi o 

estabelecido em Coimbatore na Índia. As espécies utilizadas nos eventos de nobilização eram 

S. spontaneum e S. barberi. As cultivares resultantes desses cruzamentos adaptaram-se muito 

bem às condições ambientais das regiões dos trópicos, tendo boa aceitação nas regiões 

subtropicais da Índia, Lousiana, Austrália, Argentina e Brasil (Ming et al., 2006). 

A partir de 1930, os melhoristas passaram a utilizar em seus cruzamentos 

variedades já nobilizadas. A título de exemplo, do cruzamento entre Co312 e POJ2978 surgiu 

o mais importante cultivar do Havaí no ano de 1945, H32-8560. O cultivar POJ3067, que 

dominou aproximadamente 85% da área de cultivo de cana-de-açúcar em Java, originou-se 

a partir de cruzamentos entre POJ2878 e outras variedades. No Brasil, o cultivar Co419, 

muito importante para a indústria açucareira entre os anos de 1940-1950, foi desenvolvida a 

partir do cruzamento entre POJ2878 e Co290 (Segalla, 1964). Estima-se que as cultivares 

modernas foram desenvolvidas a partir de cerca de 15 a 20 genótipos ancestrais, nobilizados 

em Java ou em Coimbatore. Por conseguinte, nota-se que houve um estreitamento da base 

genética originalmente disponível (Roach, 1989). 

Atualmente um programa de melhoramento genético da cana consiste na seleção 

e clonagem de genótipos superiores de populações segregantes, geradas a partir de 

cruzamentos sexuais. Segundo Gazaffi et al. (2010), o sucesso de um programa de 

melhoramento depende de vários fatores, entre eles se destacam: a escolha adequada dos 
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genitores, que tem por objetivo maximizar a chance de obter ganhos com a seleção, e a 

quantificação dos efeitos ambientais na expressão de cada caráter sob seleção. 

Para se iniciar um programa de melhoramento é preciso ter acesso a um banco 

ativo de germoplasma para fins de hibridação. Esse banco de germoplasma deve receber 

continuamente material de diversas origens e, principalmente, ter disponível algum método 

de incorporação de indivíduos oriundos de programas de seleção recorrente, afim de alterar 

a média populacional dos caracteres, no sentido de uma melhor adequação aos interesses 

agrícolas (Vencovsky & Barriga, 1992). 

A propagação da cana é prioritariamente vegetativa e eventos de floração 

reduzem a produtividade da planta. Estes eventos, porém, são imprescindíveis para se obter 

sementes para o melhoramento genético. Nesse sentido, Matsuoka et al. (1999) salientam a 

necessidade de se dispor de condições favoráveis ao florescimento dos genitores, que se dá 

em condições especiais, incluindo alterações no índice de precipitação, luminosidade, 

variação de temperatura e altitude. Alguns programas de melhoramento utilizam “casas de 

fotoperíodo”, para induzir artificialmente as condições favoráveis ao florescimento da cana. 

Nas etapas iniciais dos programas de melhoramento, a seleção opera sobre 

grande variabilidade de genótipos, com poucas repetições experimentais. Para cada ensaio 

são geradas milhares de plântulas que são submetidas à seleção. Nessa fase é indicado se 

selecionar com alta intensidade apenas para caracteres qualitativos, afim de se evitar o 

descarte de indivíduos superiores. À medida que as etapas do programa avançam, diminui o 

número de genótipos e aumenta a disponibilidade de réplicas clonais de cada genótipo, 

tornando possível a seleção com base em caracteres de menor herdabilidade, sujeitos à 

influência ambiental, tais como produção de colmos e sacarose, por meio da avaliação em 

condições experimentais com repetições (Matsuoka et al., 1999). 

Dada sua natureza autoalopoliploide e distribuição cromossômica, a herança de 

caracteres da cana é um tanto quanto complexa, o que torna laborioso o estudo de 

identificação e caracterização do modo de ação de genes individuais (Mangelsdorf, 1956). 

A variabilidade genética para seleção advém dos cruzamentos sexuais realizados entre os 

genitores que podem ser feitos de formas diferentes como: cruzamento simples, 

policruzamentos e polinização livre. Por ser uma planta alógama, Hogarth (1980) recomenda 

evitar cruzamentos entre indivíduos aparentados a fim de se evitar os efeitos de endogamia, 

visto que alguns componentes de produção apresentam depressão por endogamia, como 

número, diâmetro e comprimento dos colmos. Algumas estratégias adotadas para evitar esse 
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problema consideram os coeficientes de parentesco entre os genitores (Kempthorne, 1957)  

e as medidas de divergência genética obtidas com marcadores moleculares. 

A literatura menciona com frequência o fato da base genética dos principais 

programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar ser comum (Tai & Miller, 1978; 

Pommer & Bastos, 1984; Pires, 1993). Esse é um aspecto crítico em relação à endogamia 

que afeta a variabilidade genética das populações. Em alguns programas de melhoramento 

de cana, além de S. officinarum e S. spontaneum, outras espécies do gênero Saccharum como 

S. robustum e algumas do gênero Erianthus foram utilizadas como materiais de reprodução 

para ampliar a base genética e aumentar a tolerância ao estresse de cultivares modernas de 

cana-de-açúcar. 

Apesar deste estreitamento da base genética dos programas, comumente se 

observa uma variabilidade em níveis que possibilitam a seleção satisfatória e a obtenção de 

ganhos genéticos significativos, especialmente para o caráter produção. Como a cana-de-

açúcar pode ser multiplicada via propagação vegetativa, genótipos que apresentam alto grau 

de heterose podem ser perpetuados. O potencial agrícola está ligado a determinados 

componentes de produção, tais como: altura (h) e diâmetro do colmo (d) e número de 

perfilhos (C). Considerando a densidade do colmo igual a um, o valor de tonelada de cana/ha 

pode ser estimado pela fórmula: TCH = (0,007854 x d2 x h x C)/E (Landell & Silva, 2004). 

O sucesso de um novo cultivar é medido pelo seu nível de adoção. O principal 

objetivo dos programas de melhoramento é desenvolver genótipos superiores que atendam 

aos produtores, disponibilizando a semente ou a muda da cultivar melhorada. Por isso, parte 

do processo de melhoramento consiste na caracterização do potencial dos genótipos frente a 

diferentes condições edafoclimáticas. Cabe ao melhorista adotar estratégias de seleção 

específicas para cada local, selecionando de acordo com a capacidade de adaptação da 

cultura a determinada região, propiciando um aumento considerável na adaptabilidade e 

consequentemente na sua produtividade. Os cultivares desenvolvidas a partir de seleções 

regionais atendem às condições de cada região, promovendo ganhos significativos para 

nichos específicos de produção (Landell & Silva, 2004; Landell & Bressiani, 2010). 

Atualmente, os programas de melhoramento no mundo atuam de forma 

cooperativa, promovendo contínuo intercâmbio de conhecimento e de germoplasma. Um 

programa de melhoramento de cana-de-açúcar, do início até a liberação comercial das 

variedades, pode demandar de 10 a 15 anos, sendo realizadas inúmeras etapas visando 

selecionar genótipos de interesse para diferentes características, avaliadas em diferentes 
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cortes e locais (Matsuoka et al., 1999; Gazaffi et al., 2010; Landell, 2010).  

 

Figura 2. Aumento do número de variedades de cana-de-açúcar em uso no Brasil no 

período de 1974 a 2010. Os números entre parênteses são a média do coeficiente 

de parentesco entre as dez principais variedades do determinado ano. Fonte: Dal-

Bianco (2011). 

Para o melhorista, é fundamental compreender as necessidades da cultura e do 

mercado, para determinar quais características devem ser consideradas no decorrer do 

processo de seleção. Por fim é possível concluir que o melhoramento genético tem dado 

grandes contribuições para o setor sucroalcooleiro, através do desenvolvimento de 

variedades rústicas, voltadas para áreas marginais de produção; resistência genética a 

doenças; variedades com diferentes épocas de maturação, ampliando o período de colheita; 

diversificação genética dos canaviais; e variedades (hiper)precoces, que possibilitam ampliar 

a safra da cana-de-açúcar. Estas últimas responsáveis inclusive, por um aumento de produção 
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de açúcar e etanol no país. Diante desse cenário, com diferentes ambientes de produção e 

diferentes épocas de colheita, o canavial brasileiro é cultivado com um conjunto maior de 

variedades, inclusive, com menor coeficiente de parentesco do que em décadas passadas, tal 

como mostra na Figura 3, garantindo maior segurança genética da cultura para possíveis 

novos eventos de crise (Dal-Bianco et al., 2011). 

2.3.3 O Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar da Ridesa 

O setor sucroalcooleiro brasileiro conta com instituições como o Centro de 

Tecnologia Canavieira (CTC), o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), a Embrapa, a 

Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa), entre 

outras. Essas empresas foram e são, em grande parte, responsáveis por criar sistemas de 

inovação, desenvolvimento tecnológico e de variedades (Carvalho & Furtado, 2013). 

A Ridesa, formada por universidades federais, foi criada em 1990. Tinha como 

finalidade incorporar as atividades do extinto Planalsucar, assumindo todo seu patrimônio 

físico e de recursos humanos, bem como seu acervo técnico científico acumulado ao longo 

de seus vinte anos. 

A Ridesa tornou-se líder no desenvolvimento de novos cultivares de cana-de-

açúcar e tornou-se conhecida nacional e internacionalmente a partir do momento em que a 

sigla RB – República Federativa do Brasil – passou a ocupar 58% da área de cana-de-açúcar 

cultivada no Brasil, utilizando um território de quatro milhões e quinhentos mil hectares. Na 

safra 2014/2015, a Ridesa foi responsável por 68% das variedades de cana cultivadas no país 

(Daros et al., 2015). Esses dados demonstram o alto nível de adoção das cultivares Ridesa 

pelo setor produtivo, gerando um retorno incalculável aos investimentos aplicados à 

pesquisa. 

Atualmente a Ridesa é formada por dez instituições federais de ensino superior 

IFES (Figura 4). A rede atua em nível nacional e, hoje, é o principal núcleo de pesquisa 

canavieira no âmbito do Governo Federal. Em parceria com 95% das empresas do setor 

sucroalcooleiro, seu programa de melhoramento genético produz anualmente quatro milhões 

de plântulas para o desenvolvimento de novas variedades. Praticamente todo aspecto 

tecnológico necessário à produção e industrialização da cana-de-açúcar tem respaldo na 

equipe multidisciplinar de pesquisadores da Ridesa (Ridesa, 2010). 
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O Programa de Melhoramento da Ridesa dispõe de 268 profissionais atuantes, 

79 bases de pesquisas, englobando laboratórios das universidades, estações de cruzamento, 

estações experimentais, bases de seleção (Figura 4) e 300 empresas conveniadas. Desde a 

sua criação, a Ridesa buscou atuar em diferentes áreas de pesquisa tais como: biotecnologia, 

preservação ambiental, tecnologia agrícola e diversificação de produtos. No que tange ao 

melhoramento, obteve ganhos significativos com as variedades RB liberadas. Atualmente 

conta com 78 variedades com aptidões de cultivo para todo o Brasil (Daros et al., 2015). 

O ponto de partida do programa de melhoramento são os bancos de 

germoplasma.  A Ridesa possui dois bancos de germoplasma: o da Estação de Floração e 

Cruzamento Serra do Ouro, em Murici – Alagoas, que contém 3090 acessos, e o da Estação 

de Floração e Cruzamento de Devaneio, em Mararaji – Pernambuco, que é composto de 994 

genótipos. A localização e o clima tornam esses locais ideais para o florescimento natural e 

abundante da cana-de-açúcar, necessário para a realização de hibridações. 

 

Figura 4. Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) da Ridesa e 79 bases de pesquisa. 

(Fonte: Daros et al. 2015). 

Dentre os diversos tipos de cruzamentos possíveis em cana-de-açúcar, a Ridesa 

realiza os seguintes: biparentais, policruzamentos e policruzamentos específicos, sendo os 
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cruzamentos biparentais os mais utilizados. Uma vez realizados os cruzamentos para 

obtenção das sementes que constituem as populações segregantes, cada estação vinculada à 

rede recebe as sementes para implantação dos experimentos. Nesta fase (T1) é utilizado o 

delineamento em blocos aumentados, em que cada plântula constitui um único genótipo 

avaliado sem repetição. Após cinco a sete meses, a cana é cortada para diminuir a 

desuniformidade fisiológica e em seguida é feita a primeira avalioação. As touceiras são 

avaliadas quanto à capacidade de rebrota, presença de doenças e ocorrência de florescimento. 

Os genótipos selecionados vão constituir a segunda fase de seleção (T2) (Matsuoka et al., 

2005; Barbosa et al., 2005). 

Na fase T2, cada clone é representado por um único sulco de 7m numa única 

repetição. A seleção na segunda fase é feita em planta e soca. São avaliados caracteres como: 

peso total da parcela, número de colmos por touceira, capacidade de rebrota, diâmetro do 

colmo, número de entrenós por colmo, comprimento do colmo e teor de sólidos solúveis. Os 

clones selecionados em T2 serão plantados para seleção na fase T3. A partir dessa fase os 

clones são multiplicados e distribuídos em cerca de 10 macrorregiões. O delineamento 

continua sendo o de blocos aumentados (Federer, 1956), com duas repetições por clone em 

cada local, com parcela de dois sulcos. Nessa etapa são feitas várias avaliações, como de 

produtividade e resistência a doenças, e são selecionados os clones para a instalação dos 

experimentos na fase seguinte (FE) (Matsuoka et al., 2005). 

 

Figura 5. Fluxograma resumido das fases de seleção – Ridesa/UFSCar. Fonte: RIDESA 

(2015). 
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Na fase experimental (FE) são implantados 30 ou mais experimentos em blocos 

ao acaso, com quatro repetições de parcelas de cinco sulcos de 10 m, contendo cada um até 

30 genótipos. É feita a colheita de três ciclos e preferencialmente o experimento é repetido 

três vezes no mesmo local e avaliado em três épocas de corte diferentes. No final de todo 

esse processo poderá ou não ocorrer a liberação de uma nova cultivar. O fluxograma 

representativo de todo o processo está apresentado na Figura 5 (Matsuoka et al., 2005). 

2.3.4 Aspectos Botânicos do Gênero Saccharum 

2.3.4.1 Taxonomia e Origem 

Taxonomicamente a cana-de-açúcar (Saccharum spp.) pertence à classe 

Liliopsida; ordem Poales; família Poaceae (Gramineae), sendo esta considerada uma das 

maiores famílias de plantas vasculares, abrangendo entre 650 e 785 gêneros e 10 mil espécies 

(Watson & Dallwitz, 1992). Está incluída na subfamília Panicoidae, que engloba quase um 

terço da diversidade de espécies de gramíneas, na tribo Andropogoneae Dumort, que 

compreende, aproximadamente, 90 gêneros e 1060 espécies com distribuição cosmopolita e 

subtribo Saccharinae; gênero Saccharum L. (Sánchez & Clark, 2010). 

Esse gênero possui uma relação genética muito estreita com sorgo e outros 

membros da família das gramíneas como Erianthus, Miscanthus, Ripidium, Narenga e 

Sclerostachya, sendo esse conjunto, quando somado às espécies do gênero Saccharum, 

denominado de Complexo Saccharum (Amalraj & Balasundaram, 2006; Mukherjee, 1957). 

O Complexo Saccharum foi estabelecido a partir da ocorrência de grupos intercruzantes 

entre membros dos gêneros a ele pertencentes e a partir de dados morfológicos, de 

citogenética e de dispersão geográfica (Aitken & McNeil, 2010). Acredita-se que a evolução 

da cana-de-açúcar é resultado da combinação intergenérica dentro desse complexo que 

representa a base genética das canas modernas (Daniels & Roach, 1987). 

O genêno Saccharum é tipicamente dividido em seis espécies com grande 

diversidade de estrutura do genoma e de morfologia (D’Hont et al., 1996). Todos os 

genótipos desse gênero são relatados como sendo poliploides com variados níveis de ploidia 

e citótipo. Por isso, são considerados como genomas altamente complexos (Manners et al., 

2004). Dentre as seis espécies descritas, duas são consideradas selvagens: S. robustum 

Brandes & Jeswiet ex Grassl e S. spontaneum L.. As demais, S. officinarum L., S. sinense 

Roxb., S. edule Hassk. e S. barberi Jeswiet, são espécies cultivadas, originárias de 
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hibridizações entre, principalmente, S. spontaneum e S. officinarum (Grivet et al., 2006; 

D'Hont et al., 2006). 

Sabe-se que o centro de origem da cana é a Ásia, porém não há consenso quanto 

à região exata. Dentre as possibilidades citadas estão países como: Índia, China, Indonésia, 

Ilhas da Polinésia, Fiji, Salomão e Papua Nova Guiné (Mukherjee, 1957; Daniels & Roach, 

1987). Para Figueiredo (2010), os centros de diversidade das espécies cultivadas de 

Saccharum são distintos. O autor cita Nova Guiné como o centro em que mais se encontra 

diversidade de S. officinarum e S. robustum. A China é considerada o centro de diversidade 

de S. sinense. O norte da Índia o centro de diversidade de S. barberi. 

A espécie selvagem, S. spontaneum, é autopoliploide e pode ser encontrada em 

toda a Ásia, sendo adaptada a regiões tropicais e subtropicais (Daniels et al., 1975). 

Apresenta ampla diversidade morfológica entre clones, variando entre plantas pequenas sem 

colmos, tipo “capim”, a clones com mais de 2,5 metros de altura. 

A variabilidade entre essas plantas é tão grande que na Índia, principal centro de 

diversidade, são conhecidos mais de 300 ecótipos (Henry & Kole, 2010; Matsuoka et al., 

2005; Pange, 1933). As variedades modernas dessa espécie, produtos da introgressão entre 

membros do complexo Saccharum, possuem colmos curtos e finos, sistema radicular bem 

desenvolvido, mesmo em situações adversas. As folhas variam quanto a largura do limbo 

entre estreito, com apenas a nervura central, até limbos de 4cm de largura (Jordão Jr., 2009). 

Apesar do baixo teor de sacarose, S. spontaneum foi muito importante, do ponto 

de vista do melhoramento genético, para as cultivares modernas de cana-de-açúcar por 

apresentar características de interesse agronômico como: resistência a estresses bióticos e 

abióticos, resistências a doenças e aumento de produtividade. Mesmos em condições 

desfavoráveis, indivíduos desta espécie apresentam perfilhamento abundante, alto teor de 

fibras e adaptabilidade aos mais diversos ambientes. O número cromossômico básico de S. 

spontaneum é 8 (x =8), sendo observado um número cromossômico muito variável (2n = 40-

128), sendo os múltiplos de oito os mais comuns (Nagarajan et al., 2000; Silva & Silva, 

2012). 

A espécie S. robustum (x=10, 2n=60-80), antepassado putativo de S. Officinarum, 

é relatada como uma espécie que apresenta grande diversidade morfológica, com plantas 

bastante vigorosas. Apresenta colmos bem desenvolvidos atingindo altura de até 10 metros 

e 20 a 45mm de diâmetro. Desenvolve touceiras densas, com moderado teor de sacarose e 

alta porcentagem de fibras, sendo utilizada costumeiramente como cerca viva. As folhas são 
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largas (Daniel & Roach, 1987; Berding & Roach, 1987). É considerada espécie selvagem 

adaptada a numerosas condições ambientais, porém, apresentam suscetibilidade ao vírus do 

mosaico. Por isso tem pouca participação nos híbridos atuais. No entanto, os habitats típicos 

dessa espécie são próximos a cursos d’água e bancos de areia, locais propícios a 

hibridizações naturais entre espécies e gêneros relacionados, produzindo numerosas 

populações segregantes (Silva & Silva, 2012). 

A espécie S. officinarum (x=10, 2n=80) é a principal espécie produtora de açúcar 

e foi a mais cultivada no mundo entre os séculos XVIII e XIX. Deixou de ser cultivada 

devido à suscetibilidade a doenças (mosaico e sereh), porém, tornou-se a espécie base em 

programas de melhoramento, contribuindo como fonte genética para produção de sacarose, 

boa pureza do caldo, teor de fibra adequado para moagem, etc. (Naidu & Sreenivaisan, 1987).  

Nas palavras de Brandes (1956) e Grivet et al. (2006), S. officinarum pode ter tido origem a 

partir da domesticação da espécie selvagem S. robustum, espécie que também apresenta 

deposição considerável de sacarose nos colmos. O período de domesticação da cana em 

relação ao seu centro de origem é de 4.000-6.000 anos, antes da era atual (Costa et al., 2012). 

Os clones cultivados atualmente são essencialmente derivados de hibridização 

interespecífica realizada no início do século 20 entre S. officinarum e S. spontaneum (Daniels 

&  Roach, 1987). 

 É conhecida como cana nobre por apresentar grande deposição de sacarose nos 

seus tecidos, baixo conteúdo de fibra e altos níveis de produção quando em condições 

favoráveis de cultivo (Grivet et al., 2004). Os seus colmos são espessos e bem desenvolvidos, 

apresenta sistema radicular fasciculado e reduzido, não atingindo grandes profundidades, 

porém são exigentes quanto à qualidade do solo. Os genótipos mais populares dessa espécie 

e que foram mais cultivados no Brasil são conhecidos como: Riscada, Roxa, Cristalina, 

Manteiga, Caiana e Preta. 

As espécies S. barberi (2n=111-120) e S. sinense (2n=81-124) são originárias do 

norte da Índia e da China, respectivamente. D'Hont et al. (2002) demonstraram, por meio de 

DNA genômico hibridizado in situ (GISH), que ambos os taxa são derivados de hibridização 

interespecífica entre S. officinarum e S. spontaneum e que nenhum outro gênero foi 

diretamente envolvido. Brandes (1956) sugeriu que, possivelmente, as cultivares de S. 

officinarum foram transportadas para a Ásia continental onde, a partir de cruzamentos 

naturais, com o S. spontaneum deu origem a S. barberi e S. sinense. 

Em muitos estudos, ambas espécies são agrupadas juntas como uma única 
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espécie e se distinguem de S. officinarum quanto a características das inflorescências, colmos 

finos a médios, produção baixa a moderada de sacarose, grande quantidade de fibras e maior 

tolerância a condições adversas. Seus clones foram pouco utilizados em cruzamentos dada a 

baixa fertilidade e floração reduzida que apresentam (Roach, 1989). 

A espécie, S. edule Hassk. (2n=60-80) tem sido considerada como um produto 

da introgressão de S. officinarum ou S. robustum e alguma outra espécie ainda desconhecida 

pertencente ao gênero Saccharum. Este fato que poderia ser explicado pelas suas 

inflorescências desenvolvidas, com flores não fecundadas propícias e utilizadas na 

alimentação humana, sendo consumida pelos nativos da Melanésia (Bremer, 1961; Daniels 

& Roach 1987; Jannoo et al., 1999). 

Um esquema representativo compatível com a avaliação de dados moleculares 

para evolução e domesticação da cana é apresentado na Figura 6. Somente membros do clado 

Saccharum contribuíram para formação das cultivares de cana a partir das espécies selvagens, 

até os híbridos modernos cultivados hoje (Daniels & Roach, 1987). 

As espécies de Saccharum são perenes em sua forma natural e semiperenes 

quando cultivadas, visto que permitem vários cortes anuais e se desenvolvem em formas de 

touceiras. A parte aérea é composta por colmos, folhas e inflorescências e frutos. A parte 

subterrânea é formada por raízes e rizomas. É importante salientar que existem variações 

morfológicas entre espécies e híbridos do gênero Saccharum (Silva & Silva, 2012; Jordão 

Junior, 2009). 

O caule é do tipo colmo (exceto algumas variedades de S. spontaneum), 

composto por entrenós (internódios) ligados a nós (nódios, região nodal). Podem apresentar 

porte ereto, semiereto ou decumbente. O formato do caule pode variar entre formato 

cilíndrico, em carretel, conoidal, obconoidal, tumescente ou em barril. Nos nódios ficam as 

gemas axilares, o anel de crescimento, a cicatriz foliar e a zona radicular. As gemas se 

dispõem de maneira alternada entre cada entrenó e possuem um poro germinativo, do qual 

emerge um broto que dará origem a um novo colmo. Essas gemas são usadas no cultivo 

extensivo para propagação e por isso a cana é descrita como uma cultura de propagação 

vegetativa (Silva & Silva, 2012). 
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Figura 6. Esquema ilustrativo da história evolutiva da cana-de-açúcar.  As espécies S. 

officinarum e S. edule surgiram a partir da seleção de populações selvagens de 

S. robustum. S. barberi e S. sinense foram originadas a partir de cruzamentos 

interespecíficos entre S. officinarum e S. spontaneum. Plantas cultivadas 

atualmente surgiram principalmente da hibridação das espécies S. officinarum e 

S. spontaneum realizada pelos primeiros programas de melhoramento genético 

de cana-de-açúcar (Landell e Bressiani, 2008; D’Hont et al., 2002). 

Em cultivos comerciais, a cana-de-açúcar é propagada assexuadamente, a partir 

de brotos axilares presentes nos toletes (fragmentos dos colmos). Esse método, segundo 

Silva et al. (2008) favorece ao longo dos ciclos de replicação, considerável redução do vigor 

e produtividade, exigindo após certo período seu rejuvenescimento ou, a substituição das 

variedades cultivadas. 

As folhas da cana-de-açúcar são alternas, opostas e fixas à base dos nós, 

correspondendo uma folha a cada nó (Silva & Silva, 2012). A inflorescência da cana é 

formada por pequenas flores hermafroditas agrupadas em espigas que formam uma panícula 

aberta, conhecida como bandeira ou flecha. Em cada espigueta encontra-se uma flor que 

produzirá um fruto resultante da fecundação da flor, que possui dimensões de 1,5 x 0,5 mm 

aproximadamente (Silva & Silva, 2012). 

Acreditava-se que as sementes da cana-de-açúcar, em decorrência das sucessivas 

multiplicações vegetativas, haviam perdido suas características germinativas, revertendo seu 
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desenvolvimento para os colmos em detrimento de outros órgãos voltados para a produção 

de grãos. Esse conceito retardou avanços nos trabalhos com melhoramento da cana-de-

açúcar até que, em 1858, foram observadas plantas de cana-de-açúcar que cresciam a partir 

de sementes. Mais tarde, pesquisadores conseguiram germinar sementes de S. spontaneum, 

tornando possível a realização de cruzamentos entre S. spontaneum e S. officinarum (Deerr, 

1921). 

As raízes da cana são do tipo fasciculadas e, dependendo da espécie, podem 

atingir até 4 metros de profundidade. Os rizomas, assim como os caules, possuem nós, 

entrenós e gemas capazes de brotar e formar novos colmos. Os colmos derivados das gemas 

são chamados de perfilhos da touceira. Em algumas espécies desse gênero, o crescimento 

lateral dos rizomas se dá de forma bastante vigorosa. Nos híbridos atuais o crescimento 

horizontal é menos invasivo formando touceiras mais compactas, contendo de 10 a 20 

perfilhos (Silva & Silva, 2012; Jordão Junior, 2009). 

A cultura da cana-de-açúcar é adaptada a condições de alta intensidade luminosa. 

A temperatura ideal para seu desenvolvimento é de 20ºC a 38ºC, ou seja, é uma espécie ideal 

para cultivo em regiões tropicais. É uma espécie muito eficiente na produção de biomassa 

por unidade de área, isso porque seu mecanismo fotossintético de ciclo C4 apresenta grande 

habilidade na conversão de energia luminosa em energia química, armazenada na planta 

(Huang et al., 2016). A produtividade da cana-de-açúcar está diretamente ligada à produção 

e acúmulo de sacarose nos colmos. Quanto melhor for a capacidade da variedade em 

armazenar sacarose nas condições de cultivo a que ela está submetida, mais elevada será sua 

produtividade (Rodrigues, 1995). Os mecanismos fisiológicos que ocorrem na planta podem 

estar envolvidos nas relações fonte/dreno, ou seja, na capacidade das células dos colmos 

(drenos de fotoassimilados) acumularem carboidratos fotossintetizados, principalmente a 

sacarose, e na capacidade das folhas de assimilar CO2 (McCormick et al., 2009). 

2.3.4.2 Poliploidia em Cana-de-Açúcar 

A poliploidia atinge todas as espécies que compõem o gênero Saccharum, 

tornando o genoma destas plantas um dos maiores e mais complexos dentre todas as espécies 

cultivadas. O tamanho aproximado do genoma da cana-de-açúcar varia entre 3,36 e 12,64 

Gb (Zhang et al., 2012). Sua complexidade é devida à mistura de conjuntos cromossômicos 

euploides e aneuploides com genes homólogos presentes em 8 a 12 cópias (Souza et al., 

2011). Estima-se que o tamanho do seu genoma monoploide seja de 750-930 Mb (os 
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tamanhos dos genomas monoploides das duas espécies parentais, S. officinarum e S. 

spontaneum, são 930 Mb e 750 Mb, respectivamente), próximo ao tamanho do genoma do 

sorgo (~ 730 Mb) e cerca de duas vezes o tamanho do genoma do arroz (~ 380 Mb) (D'Hont 

& Glaszmann, 2001). 

Apesar dos esforços, um genoma de referência para a cana ainda não está 

disponível. Nesse sentido, o genoma do sorgo, parente diploide mais próximo da cana-de-

açúcar, tem sido amplamente utilizado como referência para estudos genômicos, devido à 

alta colinearidade apresentada com regiões gênicas em cana (Ming et al. 2006; Wang et al., 

2010). 

As cultivares modernas de cana-de-açúcar são híbridos interespecíficos 

aneuploides derivados de cruzamentos entre S. officinarum (2n=8x=80) e S. spontaneum 

(2n=5x-16x=40-128). Ambas as espécies são formadas por dois ou mais eventos de 

autopoliplidização. As cultivares modernas de cana-de-açúcar são altamente poliploides 

apresentando aneuploidias frequentes (D’Hont et al., 1996; Grivet et al., 2004). Após o 

primeiro cruzamento foram realizados sucessivos retrocruzamentos entre híbrido F1 com S. 

officinarum, a fim de aumentar o teor de sacarose. No entanto a cada geração era observada 

aumento da frequência do genoma de S. officinarum em relação ao genoma de S. spontaneum. 

Como consequência dessa sucessão de cruzamentos, os cromossomos das espécies genitoras 

se recombinaram perdendo a sua estrutura inicial, levando a um aumento ainda maior da 

complexidade genômica. Sendo assim, as variedades modernas de cana possuem diferentes 

conteúdos cromossômicos (2n=80-120), como ilustra a Figura 7 (Ming et al., 2006). 

À medida que o número de cromossomos aumenta, o número de genes aumenta 

proporcionalmente, e a planta precisa desenvolver mecanismos de expressão refinados para 

que não tenha danos. Nesse sentido, foi observado que mesmo que a planta apresente nove  

cópias do mesmo cromossomo, nem todas se encontram ativas ao mesmo tempo. A expressão 

de certos genes como reguladores de florescimento e respostas ao estresse ambiental por 

exemplo, não dependem da dosagem (Vilela et al., 2017). 

D’Hont et al. (1996) demonstraram pela primeira vez a ocorrência de 

recombinação entre os cromossomos de S. officinarum e S. spontaneum. A cultivar francesa, 

R570 (2n =115), apresenta 80% dos cromossomos advindos de S. officinarum, 10% de S. 

spontaneum e 10% de recombinação entre essas duas espécies. Em contrapartida a variedade 

australiana, Q165, revelou uma composição cromossômica ligeiramente diferente com 75%, 

15% e 10%, respectivamente (Piperidis et al., 2015). A proporção do genoma derivado de S. 
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spontaneum é menor em comparação a S. officinarum. No entanto, estudos com marcadores 

moleculares demostraram que a diversidade originária de S. spontaneum se constitui no 

principal componente da diversidade em cultivares modernas de cana (Lu et al., 1994; 

Jannoo et al., 1999). 

 

Figura 7. Representação esquemática do genoma das cultivares de cana-de-açúcar atuais. 

Cada barra representa um cromossomo. As barras pretas e cinzentas 

correspondem a cromossomos ou segmentos cromossômicos de S. officinarum e 

S. spontaneum, respectivamente. Cromossomos da mesma linha são homólogos. 

As principais características deste genoma são o alto nível de ploidia e 

aneuploidias, a existência de diferenças estruturais entre os cromossomos das 

duas origens e a ocorrência de cromossomos recombinantes interespecíficos 

(D'Hont et al., 2005). 

Em estudo baseado na análise de três genes (Quinase TOR, Leafy, Fitocromo C) 

(Vilela et al., 2017), verifica-se que ocorreram pelo menos dois eventos de autoduplicação 

cromossômica em S. officinarum depois que ela se diferenciou da espécie S. spontaneum, 

antes que ambas fossem intercruzadas pelo homem. S. spontaneum também sofreu 
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duplicações nesse mesmo período. Nesse estudo ainda, foi verificado que, com base na 

datação baseada na teoria do relógio molecular, a autoduplicação cromossômica dessas 

espécies genitoras ocorreu depois de sua diferenciação, entre 2,5 e 3,5 milhões de anos atrás. 

2.4 BANCOS DE GERMOPLASMA 

Bancos de germoplasma são locais onde são mantidas, em condições adequadas, 

amostras da variabilidade genética de uma determinada espécie de interesse. O objetivo 

principal destes bancos é conservar a variabilidade genética existente na espécie (Pestana, 

2015). Como estas coleções são montadas para conservar o germoplasma a longo prazo, 

condições de armazenamento adequadas são nescessário (Nass, 2001). Existem, 

aproximadamente, 6,1 milhões de acessos de plantas alocados em 1320 coleções de 

germoplasma distribuídas entre 157 países membros da Comissão de Recursos Fitogenéticos 

da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) (Vasconcelos et 

al., 2007).  

No Brasil, a coleção de referência no assunto é o Centro Nacional de Pesquisa 

de Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa). Formado por uma rede de 170 bancos espalhados por todo o país, 

o Cenargen possui cerca de 110 mil amostras, sendo um dos maiores bancos de germoplasma 

do mundo (Bespalhok et al., 2007). 

Por armazenarem acessos de constituições genéticas de diferentes origens, os 

bancos de germoplasma tornaram-se fontes de genes essenciais aos programas de 

melhoramento genético. De acordo com o tipo de amostra e com as diferentes estratégias de 

conservação, os bancos de germoplasma podem ser divididos em: bancos de sementes, 

bancos de campo (in vivo), bancos in vitro, bancos in situ, coleções base, coleções ativas e 

coleções nucleares (Santos & Salomão, 2007). 

Para que estes recursos genéticos sejam utilizados de forma eficiente em 

programas de melhoramento genético vegetal é importante que todo o germoplasma 

armazenado seja caracterizado e avaliado a fim de que se tenha conhecimento sobre a 

diversidade genética disponível (Vallois et al., 2001). As formas de caracterização podem 

ser: bioquímica para detectar diferenças entre isoenzimas, morfo-agronômica, fisiológica, 

citológica e molecular. É fundamental que o produto resultante dessa caracterização 

promova boa distinção entre acessos, possibilite identificar duplicatas e acessos com 



 

 38 

características relevantes para diversos programas de melhoramento (Conti et al., 2002). 

Existem inúmeras coleções e bancos de germoplasma do gênero Saccharum (S. 

officinarum, S. barberi, S. sinense, S. robustum, S. edule, S. spontaneum), Erianthus spp. e 

gêneros relacionados. No final do século XIX, início dos trabalhos de melhoramento, várias 

coletas nos centros de diversidade foram realizadas, destinadas para uso comercial e fonte 

de germoplasma (Matsuoka et al., 1999). As primeiras coletas com intenção de formar 

coleções de germoplasma foram realizadas no Arquipélago Malaio e Índia por pesquisadores 

de Java (Berding & Roach, 1987). 

Em 1912 em Coimbatore (Índia), foi criado o Sugarcane Breeding Institute (SBI), 

um dos primeiros institutos de pesquisa com cana. O SBI Indiano possui mais 4.600 acessos 

entre espécies e híbridos interespecíficos. A Índia junto com os Estados Unidos são os 

principais países repositórios mundiais do germoplasma, sendo reconhecidos pela 

International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT) como detentores da coleção 

mundial de acessos do complexo Saccharum e outros gêneros relacionados (Morais et al., 

2015).  O bom desempenho desses programas está relacionado, principalmente, à correta 

identificação e utilização dos recursos genéticos disponíveis para o desenvolvimento de 

novas cultivares de cana-de-açúcar. 

2.4.1 Caracterização Genética de Coleções de Germoplasma 

A caracterização de uma coleção de germoplasma fornece as informações 

básicas para dimensionar a magnitude da diversidade genética disponível para utilização em 

programas de melhoramento. Isso permite o melhor manejo dos acessos e consequentemente, 

a conservação do germoplasma se torna mais eficiente e sua utilização em programas de 

melhoramento mais efetiva (Dantas et al., 2012). 

Nas palavras de Cunha (2012), a caracterização do germoplasma sinaliza a 

necessidade ou não de se realizar a coleta ou inclusão de novos acessos, na busca pelo 

aumento da variabilidade genética disponível. Permite ainda a identificação de duplicatas, o 

estabelecimento de coleções nucleares e a identificação do modo de reprodução 

predominante em determinada espécie. Para a caracterização de germoplasma são utilizados 

descritores morfológicos, bioquímicos e moleculares (Azevedo, 2010).  

A variação do genoma da planta existe em muitas formas, e essas variações 

podem ser benéficas, neutras ou deletérias. As primeiras diferenças observadas na 
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composição do genoma vegetal dizem respeito principalmente ao número e estrutura dos 

cromossomos observados usando microscopia.  Contudo, ao longo dos últimos 30 anos, a 

aplicação de marcadores genéticos moleculares dominou esta paisagem experimental e 

trouxe inovações no campo das ciências biológicas, possibilitando o desenvolvimento de 

métodos para caracterizar geneticamente indivíduos e populações (Freeland, 2005; Teneva, 

2009; Varshney et al., 2012). 

Marcadores moleculares são ferramentas úteis para detectar variações 

diretamente no genoma e são amplamente utilizados na caracterização de bancos de 

germoplasma (Caixeta et al., 2006). A utilização de marcadores moleculares em bancos de 

germoplasma tem por finalidade identificar acessos repetidos, além de analisar o grau de 

representatividade, de similaridade genética e de riqueza alélica da coleção. Visa também 

fornecer informações que permitam a identificação genética dos acessos (Ferreira et al., 

2007). Suas principais aplicações são: 

i) Avaliação da variabilidade genética de bancos de germoplasma; 

ii) Identificação genética de acessos; 

iii) Avaliação da necessidade de enriquecimento de BAGs com acessos geneticamente 

divergentes; 

iv) Estimação do tamanho efetivo populacional, para a determinação do número mínimo 

de acessos a serem conservados com base na estrutura genética da espécie; 

v) Definição de estratégias de coleta para a conservação de maior diversidade genética, 

com base na estrutura genética espacial das populações; 

vi) Determinação de populações prioritárias para coleta de sementes; 

vii) Determinação do sistema de cruzamento da espécie; 

viii) Estudo do fluxo gênico nos níveis intra e interpopulacional. 

Os bancos de germoplasma são fundamentais para fins de conservação dos 

recursos genéticos vegetais. Entre outras atividades relacionadas ao manejo destes bancos, a 

caracterização da diversidade genética representada pelos acessos resulta em informações 

sobre potenciais genitores a serem utilizados em programas de melhoramento genético, 

possibilitando a identificação de duplicatas e estimula o intercâmbio de germoplasma entre 

pesquisadores (Nass, 2001). 

Na avaliação de diversidade destaca-se a utilização dos marcadores moleculares 

que permitem, sem interferências ambientais, a inferência sobre a magnitude e distribuição 

da diversidade genética entre indivíduos e entre populações. A partir de década de 1960, o 
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desenvolvimento de estudos na área de biologia molecular abriu novas perspectivas para a 

pesquisa em conservação de espécies e para estudos de biologia populacional como um todo. 

Desde então, plantas e animais puderam ser analisados em nível molecular. Diferenças na 

sequência gênica podem ser observadas e descritas com elevado grau de precisão (Ferreira 

& Grattapaglia, 1998). 

As isoenzimas foram os primeiros marcadores baseados na análise do produto 

direto da expressão de genes (Leoi, 2003). No entanto, esses marcadores não detectam a 

variabilidade existente diretamente na molécula de DNA. Somente com o desenvolvimento 

de novas técnicas moleculares é que o polimorfismo genético passou a ser detectado 

diretamente na molécula de DNA (Alfenas, 1998).  

Os marcadores moleculares podem ser utilizados em análise genética em várias 

situações, como na identificação de clones, linhagens, híbridos e cultivares, em testes de 

paternidade, na estimação de parâmetros de diversidade genética e de endogamia 

populacional, na avaliação do fluxo gênico inter e intrapopulacional, na estimação da taxa 

de fecundação cruzada e de parentesco entre indivíduos, e ainda na construção de mapas 

genéticos (Faleiro, 2007; Robinson, 2006; Bespalhok et al., 2007). 

As aplicações das informações obtidas com marcadores moleculares em recursos 

genéticos podem ser assim resumidas: a) avaliação da magnitude da diversidade genética 

disponível: quantificação da diversidade presente nos níveis intra e interpopulacionais;  b) 

avaliação da estrutura genética populacional: como a diversidade está distribuída entre e 

dentro de populações no espaço e no tempo; c) história evolutiva: inferências históricas sobre 

populações, linhagens genéticas e genealogias de genes;  d) análise de divergência genética: 

estimativas do grau de diferenciação genética existente entre genes, sequências, indivíduos, 

populações e espécies; e) análise de parentesco: grau de relacionamento entre indivíduos; f) 

análise de identidade genética: testes de identidade genética entre indivíduos e acessos; g) 

análise de fluxo gênico: avaliação da magnitude de fluxo gênico histórico e contemporâneo 

entre populações; h) análise de desequilíbrio de ligação e de associação entre locos de 

interesse (Faleiro, 2007; Caixeta et al., 2006). 

A tecnologia utilizando marcadores moleculares avançou a partir de 

polimorfismos de fragmentos de restrição laboriosos e dispendiosos para marcadores de 

bases de sequência de alto rendimento, tais como repetições de sequência simples (SSR) e 

polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNP) (Imelfort et al., 2009). Desde a introdução da 

tecnologia de sequenciamento de DNA de nova geração (NGS), os SNP passaram a dominar 
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os estudos de genética molecular. 

Os marcadores moleculares podem ser classificados em dois grupos de acordo 

com a metodologia empregada na sua detecção. Podem ser analisados por hibridização ou 

por amplificação. Dentre os marcadores analisados por hibridização destacam-se os marcadores 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) e os VNTR (Variable Number of Tandem 

Repeats). Os marcadores RFLP são obtidos pela fragmentação do DNA por meio do uso de 

enzimas de restrição e pela hibridização desses fragmentos com sequências homólogas de DNA 

marcadas com radioatividade ou compostos que desencadeiam uma reação de luminescência. A 

vantagem dos marcadores RFLP é sua ampla distribuição no genoma, além de segregarem como 

locos co-dominantes e apresentarem alta estabilidade (Faleiro, 2007). Os marcadores VNTR 

são baseados no polimorfismo de regiões conhecidas como minissatélites, que são 

sequências adjacentes que se repetem em número variável, lado a lado (Jeffreys et al., 1985). 

Os marcadores baseados em amplificação incluem os marcadores RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA), SCAR (Sequence Characterized Amplified 

Regions), STS (Sequence Tagged Sites), SSR (Simple Sequence Repeats), AFLP (Amplified 

Fragment Length Polymorphisms) e SNP (Single Nucleotide Polymorphisms). Os 

marcadores RAPD se baseiam na utilização de primers curtos, comumente com dez 

nucleotídeos de sequência arbitrária (Ferreira & Grattapaglia, 1998). Os marcadores SCAR 

e STS permitem verificar o polimorfismo de DNA a partir da amplificação específica de 

fragmentos obtidos pela digestão com enzimas de restrição. A desvantagem destes 

marcadores está na pequena magnitude de polimorfismo detectado (Faleiro, 2007). Os 

marcadores SSR são baseados no polimorfismo de regiões de microssatélites. Ellegren (2004) 

caracteriza regiões microssatélites como segmentos curtos de DNA que se repetem 

sucessivamente, ladeadas por sequências únicas no genoma. Os marcadores AFLP se 

baseiam na digestão do DNA com enzimas de restrição e amplificação destes fragmentos via 

PCR, com adaptadores específicos para cada enzima utilizada. 

Os marcadores SNP representam locais no genoma onde ocorre um 

polimorfismo de uma única base, sendo a frequência populacional do alelo mais raro maior 

que 1%. Estes marcadores podem ser responsáveis por traços ou fenótipos específicos, ou 

podem apresentar variação neutra, que é útil para avaliar a diversidade no contexto evolutivo. 

Os marcadores SNP possibilitam discriminar indivíduos altamente relacionados, além de 

permitirem a automação completa do processo de genotipagem, com resultados comparáveis 

entre diferentes laboratórios (Kruglyak, 1997). Essas variações estruturais em um único 
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nucleotídeo são abundantes em genomas de plantas e muitos são funcionalmente relevantes 

(Saxena et al., 2014). Segundo Varshney et al. (2009) e Saxena et al. (2014) essas variações 

já foram utilizadas em muitas espécies de plantas modelo e cultivadas para genotipagem de 

alto rendimento e para avaliação da diversidade genética, estrutura populacional, análise de 

ligação, mapeamento de loci de características quantitativas (QTLs), mapeamento de 

associação e seleção genômica. 

2.4.2 Análise de Diversidade Genética 

Grande parte dos estudos de diversidade genética fundamentam-se em 

informações de locos amostrados aleatoriamente em populações não estruturadas. O uso da 

caracterização molecular propicia identificar, em diferentes regiões do genoma de interesse, 

a diversidade genética livre da influência do ambiente, o que possibilita gerar informações 

precisas sobre a variabilidade (Ferreira et al., 2007). Essas informações podem ser usadas 

em várias etapas da conservação de germoplasma, como coleta, manutenção e manejo das 

coleções, além de facilitar a utilização dos recursos genéticos em programas de 

melhoramento (Faleiro, 2007). 

Os parâmetros mais comumente utilizados para descrever a diversidade genética 

populacional com dados provenientes de marcadores moleculares são: a proporção de locos 

polimórficos (P), que representa a razão entre o número de locos polimórficos e o total de 

locos amostrados; a riqueza alélica (A), que é número médio de alelos amostrados – 

corrigidos para o efeito dos tamanhos amostrais; e a diversidade genética de Nei , que é a 

frequência esperada de heterozigotos em uma dada população (2n)  em Equilíbrio de Hardy- 

Waiberg (Nei, 1973; Robinson, 2006; Frankham et al., 2008). 

2.4.3 Análise de Estrutura Genética 

O conceito “estrutura genética de populações” refere-se à distribuição da 

variação genética dentre e entre populações, ou ao longo de uma grande população 

distribuída continuamente no espaço geográfico. Na presença de estrutura genética, a 

diversidade genética se distribui de forma heterogênea, no espaço e/ou no tempo, como 

resultado da ação de forças evolutivas da mutação, migração, seleção e deriva genética, 

específicas para cada espécie e população (Rodrigues, 2012). 
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A descrição da estrutura genética em populações naturais é importante para o 

entendimento da dinâmica dos processos ecológicos, como colonização, invasão, sucessão e 

extinção. Em coleções de germoplasma, este conhecimento estabelece os fundamentos para 

as estratégias de coleta e conservação. Nas palavras de Brow (1992), citando Oliveira (2005), 

as primeiras coletas devem levar em consideração, a grande diversidade de regiões. As 

coletas, em princípio, devem ser realizadas no maior número possível de locais. A 

disponibilidade do conhecimento acerca da estrutura genética das populações de uma 

determinada espécie, no entanto, permite a elaboração de um planejamento com intuito de 

sugerir estratégias de coletas mais eficientes. 

A distribuição da variabilidade genética entre e dentre as populações pode ser 

afetada por fatores como o tamanho da população, o modo de reprodução (sexuada, 

assexuada), o sistema de cruzamento (autogamia, alogamia ou sistema misto), o fluxo gênico 

(dispersão de sementes e pólen) e os tipos de ambientes em que a espécie ocorre (Pestana, 

2015). Os estudos de estrutura genética são fundamentados no teorema de Hardy-Weinberg, 

que diz respeito à teoria genética da evolução.  

O teorema afirma que a frequência dos alelos não muda de uma geração para 

outra e que a única mudança na composição genética da população é a redistribuição dos 

genótipos em frequências que serão mantidas em todas as gerações posteriores. Considera 

também que as diferenças encontradas entre a população em equilíbrio e em estudo seriam 

os ingredientes da evolução (Souza, 2006).  

Entretanto, em algumas ocasiões as frequências não são mantidas inalteradas de 

uma geração à outra. Isso pode ocorrer por forças microevolutivas, o que sugere que a 

formação da estrutura genética decorre de fatores como sistema reprodutivo, níveis de 

endogamia, seleção natural, fluxo gênico e deriva genética entre e dentro das populações 

naturais (Rodrigues, 2012). 

Para avaliação da estrutura genética de populações utilizam-se quatro 

metodologias distintas: coeficiente de coancestralidade de Cockerham, que fornece a 

distribuição da variabilidade genética em diversos níveis hierárquicos; as estimativas de 

diversidade genética de Nei (1973, 1978), que fornece a proporção da variabilidade genética 

contida entre e dentro das populações (Gonzales & Hamrick, 2005; Lee et al., 2002); as 

estatísticas F de Wright (Wright, 1965), que fornecem os níveis médios dos índices da 

fixação alélica para o total de populações (FIT), dentro da população (FIS), e a divergência 

genética entre populações (FST) (Moraes et al., 1999; Yeeh et al., 1996). 
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Em se tratando de marcadores codominantes é possível identificar genótipos 

heterozigotos e homozigotos, o que eleva a quantidade de informação em nível genético. 

Dessa forma a informação de frequências alélicas se dá em nível populacional, e as 

frequências dos alelos são quantificadas a partir dos genótipos amostrados de cada população. 

Wright (1978) introduziu por meio das estatísticas F um método para partição 

do índice de fixação de uma população subdividida (FIT) em componentes devidos ao 

acasalamento não casual dentro de populações locais (FIS) e à subdivisão da população (FST). 

A estatística FIT (F, na notação de Cockerham) mede o desvio das frequências genotípicas 

da população em relação àquelas esperadas na condição de Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Tais desvios são resultantes de cruzamentos direcionados dentro da população. F também é 

considerada uma medida de correlação das frequências alélicas entre duas unidades 

gaméticas que formam um zigoto na população (ou conjunto de populações amostradas). A 

estatística FST (θ, na notação de Cockerham) é o coeficiente de coancestria e representa a 

probabilidade de que dois alelos, provenientes de indivíduos diferentes de uma mesma 

subpopulação, sejam idênticos por descendência. Sendo assim θ é uma medida de correlação 

de frequências alélicas em gametas provenientes de uma mesma subpopulação. A estatística 

FIS (ƒ, na notação de Cockerham) mede a probabilidade de que dois alelos de um loco em 

um mesmo indivíduo sejam idênticos por descendência, ou seja, mede a fixação em nível de 

indivíduos. Sendo assim FIS também é uma medida de correlação de gametas, devido à 

endogamia dentro das subpopulações. 

2.4.4 Análise de Divergência Genética 

Diversas medidas de dissimilaridade (distância) têm sido sugeridas para verificar 

o grau de similaridade e a variação genética entre amostras de populações, com propósito 

variando em nível individual, intrapopulacional e interpopulacional (Cruz, 2011). 

A mensuração da distância ou o grau de similaridade entre os acessos de uma 

coleção de germoplasma contribui para a análise da diversidade genética do material 

conservado em uma coleção. As análises de similaridade classificam um conjunto de 

amostras avaliadas (por diferentes descritores ou caracteres) por meio de estimativas de 

similaridade genética entre amostras (Rodrigues, 2012). 

As medidas de dissimilaridade tipicamente utilizadas para se representar a 

diversidade em coleções de germoplasma se diferenciam pelo tipo de variável utilizada: 
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quantitativas, binárias ou multicategóricas. Entretanto, independentemente do tipo de 

variável utilizado, essas medidas são usualmente interpretadas e visualizadas por técnicas 

multivariadas (Pestana, 2015). Os métodos multivariados empregados na visualização e 

interpretação da diversidade em plantas perenes têm sido: análises de componentes 

principais, análises de agrupamento e análise por variáveis canônicas. Rodrigues (2012), 

citando Reif et al. (2005), discutiu as propriedades matemáticas e genéticas dos coeficientes 

de dissimilaridade, calculados a partir de estimativas de frequências alélicas, e dos de 

similaridades, calculados a partir de dados binários, empregados em marcadores moleculares. 

Apontaram que quando os dados são obtidos por marcadores que possuem alelos não 

informativos ou são organizados em uma matriz binária, a análise permite apenas o uso de 

coeficientes de similaridade, com destaque para três deles: Coincidência Simples, Jaccard & 

Dice ou de Nei & Li. Os dois últimos não consideram o compartilhamento de alelos nulos 

como indicativo de similaridade. 

2.5 MARCADORES MOLECULARES APLICADOS À ANÁLISE 
GENÉTICA DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Garcia et al. (2013) relataram uma metodologia por meio da análise quantitativa 

de SNP que permite estimar a dosagem alélica e a aplicação de uma nova análise de dados. 

Os SNPs foram genotipados usando um método baseado na análise MALDI-TOF, realizada 

em uma plataforma de espectrometria de massa Sequenom MassARRAY®, utilizando a 

tecnologia iPLEX GOLD. Foram explorados dois cenários diferentes: primeiro, foram 

gerados 271 SNPs que foram utilizados para analisar uma população de 180 indivíduos de 

um cruzamento biparental entre as variedades IACSP95-3018 e IACSP93-3046; em segundo 

lugar, 1034 SNPs foram analisados em um painel de 142 genótipos de cana-de-açúcar. Os 

resultados derivados desses cenários mostraram que o genoma da cana-de-açúcar é 

complexo e que o número de cromossomos em cada grupo de homologia varia entre 6-12, 

dependendo do locus que contém o SNP. Os resultados concordam com dados citogenéticos 

prévios da cana-de-açúcar e demonstram a robustez da análise de marcadores SNP em 

espécies autopoliploides. Essa metodologia também possibilitou estimar o nível de ploidia 

de cada loco SNP. 

A caracterização em larga escala de SNPs ou outra variação de sequência nos 

genomas do complexo Saccharum poderia fornecer uma visão do padrão global de variação 
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intra-genótipos e inter-genótipos e seus potenciais para uso em estudos genéticos. Para 

caracterizar variações naturais no complexo Saccharum, Song et al. (2016) utilizaram uma 

abordagem de sequenciamento de alvos para avaliar a variação alélica de 12 acessos do 

germoplasma da Sugarcane Field Station em Canal Point. Nesse trabalho foram detectados 

1.166.066 SNPs não redundantes, 150.421 InDels, 919 variações do número de cópias do 

gene e 1.257 variações de presença de genes. Com base nos SNPs de cada acesso e seus 

níveis de ploidia foram identificados 999.258 SNPs de dose única e a maioria dos loci foram 

estimados em grande parte como homozigotos. A abordagem de sequenciamento de alvos 

baseada no enriquecimento por hibridação provou ser uma maneira eficiente de descobrir a 

variação alélica natural em espécies altamente poliploides e heterozigóticas, como é o caso 

da cana-de-açúcar.  

A fim de compreender a constituição genética de cultivares de Saccharum spp. 

adaptadas a condições subtropicais, Selvi et al. (2004) caracterizaram 28 cultivares 

comerciais de cana-de-açúcar, cultivadas na Índia, por meio de marcadores AFLPs. Por meio 

desse estudo foi possível discriminar individualmente todas as cultivares. A comparação dos 

perfis de marcadores AFLPs das cultivares com os de suas espécies progenitoras revelou a 

presença de 78,8% dos 250 fragmentos de DNA específicos de S. officinarum, e 28,85% dos 

260 fragmentos específicos de S. spontaneum identificados nas cultivares. Os fragmentos de 

DNA específicos de S. officinarum foram igualmente compartilhados pelas cultivares 

tropicais e subtropicais. As cultivares subtropicais, no entanto, mantiveram um número 

significativamente maior de fragmentos de DNA específicos de S. spontaneum do que as 

cultivares tropicais, refletindo a estratégia de reprodução seguida no desenvolvimento dessas 

cultivares. O nível de diversidade genética entre as cultivares tropicais e subtropicais foi 

maior do que a maioria das medidas de diversidade em pares dentro de cada um desses dois 

grupos adaptativos. 

 Visando uma maior cobertura do genoma de cana-de-açúcar os marcadores 

RAPD e EST’s SSR foram utilizados para avaliar a variabilidade genética entre e dentro de 

progênies elites de cana-de-açúcar e estimar a divergência genética entre três variedades 

comerciais e 20 clones oriundos via autofecundação provenientes do programa de 

melhoramento genético da Ridesa. Os marcadores RAPD detectaram um alto grau de 

polimorfismo genético, produzindo 61 bandas (100%), das quais 58 foram polimórficas. Os 

primers EST’s SSR amplificaram 38 marcadores, sendo 34 polimórficos (89,47%). Com 

base no ponto de corte correspondente à dissimilaridade genética de aproximadamente 77%, 
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pode-se constatar a formação de 3 grandes grupos.  

A maior parte da variação genética foi mantida dentro das progênies, 

evidenciando a ocorrência de um alto grau de variabilidade genética entre os genótipos de 

cada progênie para fins de melhoramento. Através da divergência genética estimada foi 

possível identificar parentais divergentes para serem utilizados em trabalhos de hibridação, 

visando a obtenção de clones superiores com caracteres de interesse à agroindústria 

canavieira (Dutra et al., 2013). 

Em programas de melhoramento genético da cana-de-açúcar, policruzamentos 

são realizados com objetivo de obter variabilidade genética. Nesse tipo de cruzamento um 

grande número de genitores é utilizado ao mesmo tempo. Embora essa estratégia permita a 

avaliação de várias combinações híbridas, o progenitor no qual deriva o clone, em princípio, 

é desconhecido. Assim, uma das principais limitações desse método foi atribuído à perda de 

informações de pedigree das progênies obtidas. Nesse sentido, Xavier et al. (2014) utilizaram 

marcadores microssatélites para identificação de paternidade de 41 clones elite de cana-de-

açúcar derivados de policruzamentos. Os resultados dessas análises permitiram a 

identificação dos genitores mais prováveis para 73% dos clones. Esses resultados enfatizam 

e eficiência do uso de marcadores moleculares como ferramenta para identificação de 

genitores de clones de alto desempenho derivados de policruzamentos em programas de 

melhoramento de cana-de-açúcar. 

Um outro exemplo do emprego de marcadores moleculares para análise genética 

em cana-de-açúcar se refere ao uso destas técnicas para avaliação da variabilidade entre 

acessos. Ahmaed & Gardezi (2017) utilizaram 49 primers SSR para a seleção de genótipos 

geneticamente divergentes entre 20 cultivares de cana-de-açúcar adotados no Paquistão.  As 

análises de agrupamento e de coordenadas principais mostram a formação de quatro grupos 

distintos. Uma diversidade genética considerável foi detectada resultando na identificação 

de cinco genótipos que poderão ser utilizados em programas de melhoramento para 

hibridizações e como fonte de genes de interesse em novas cultivares de cana-de-açúcar. 

Nas últimas décadas, o conhecimento da estrutura genômica e genética da cana-

de-açúcar moderna alcançou notável progresso, devido a utilização de diversos tipos 

marcadores moleculares. As informações coletadas em diversidade, estrutura de populações, 

divergência, espécies parentais em cana-de-açúcar e outros gêneros do complexo Saccharum 

podem ajudar a desenvolver estratégias gerais para explorar o germoplasma existente bem 

como seu uso eficiente. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

Para o presente trabalho, uma amostra de 160 clones de uma população base do 

programa de melhoramento de cana-de-açúcar da Ridesa/UFG foi obtida. A população 

amostrada, em fase T2, era composta por um total de 608 indivíduos provenientes de 

cruzamentos realizados na Estação Experimental da Ridesa localizada na Serra do Ouro, em 

Murici (AL). Dentre os clones amostrados, 37 eram provenientes de famílias de irmãos 

germanos, 63 de famílias de meios-irmãos, sendo os demais descendentes de cruzamentos 

não identificados. 

As mudas produzidas a partir de sementes foram mantidas em casa de vegetação 

na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG) até o transplantio para a 

área experimental, na Usina Jalles Machado, localizada em Goianésia (GO). O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos aumentados de Federer (Federer, 1956), sendo, cada 

parcela constituída por uma linha de 6 m, com espaçamento entre os sulcos de 1,5 metros. 

Os blocos foram compostos por 41 parcelas (touceiras), incluindo duas testemunhas 

(RB92579 e RB867515), aleatoriamente distribuídas em cada bloco. 

3.2 EXTRAÇÃO DE DNA E GENOTIPAGEM 

A extração do DNA genômico de cada um dos 160 clones foi realizada de acordo 

com o protocolo proposto por Aljanabi et al. (1999). De cada clone, foram coletadas gemas 

laterais, que foram em seguida armazenadas em freezer a −80°C, sendo posteriormente 

maceradas em nitrogênio líquido. Ao material macerado foram adicionados 300 μL de 

tampão de homogeinização (Tris-HCl 200mM, EDTA 50mM, CTAB 2%, Sulfito de Sódio 

0,06%, pH 8,0), 150 μL de solução de PVP (10%), 150 μL de solução de CTAB (20%) e 

150 μL solução de N-Lauril Sarcosina (5%). Em seguida, as amostras foram acondicionadas 

em banho-maria a 65°C por 60 minutos e agitadas levemente a cada 10 minutos. A cada 
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amostra foram então adicionados 750 μL de CIA (clorofórmio:álcool isoamílico na 

proporção de 24:1). Aproximadamente 400 μL do sobrenadante foram transferidos para 

tubos contendo 500 μL de isopropanol e 150 μL de solução de NaCl (6M). As amostras 

foram então homogeneizadas e armazenadas a −20°C por 60 minutos, para promover a 

precipitação do DNA. Após esse período, as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 

10 minutos para ocorrer a formação do pellet. O sobrenadante foi então descartado e o pellet 

lavado duas vezes em 500 μL de etanol a 70%. As amostras foram colocadas para secar à 

temperatura ambiente e o DNA foi ressuspendido em 100 μL de TE (Tris-HCl 100mM, 

EDTA 10mM, pH 8,0). 

As análises de quantificação e de controle de qualidade do DNA extraído foram 

realizadas utilizando o fluorômetro Qubit 2.0 (Invitrogen) e o espectrofotômetro NanoDrop 

(Thermo Scientific), respectivamente. As amostras foram diluídas para uma concentração 

final de 150ng/μL. A diluição e o controle de integridade das amostras foi realizado em gel 

de agarose a 1%. Foram descartadas amostras com DNA degradado. 

A genotipagem por sequenciamento de regiões alvo foi realizada pela empresa 

RAPiD Genomics, utilizando a metodologia de genotipagem por sequenciamento baseada 

em captura. Foram utilizadas 10.000 sondas, desenhadas utilizando-se o genoma de sorgo 

como referência. As sondas foram desenhadas de maneira a hibridizar em regiões únicas de 

interesse (por conterem SNPs) específicas no genoma da cana. Na RAPiD Genomics, foram 

construídas bibliotecas que foram sequenciadas na plataforma Illumina HiSeq 3000. A 

análise dos dados de sequenciamento para fins de genotipagem de cada indivíduo foi 

realizada pelo software FreeBayes v. 0.9.21 (Garrison & Marth, 2012). Foram descartados 

os SNPs com MQ (qualidade de mapeamento dos reads no genoma de referência) <10, DP 

(cobertura de sequenciamento) <15 ou >750, call rate <0,6 e MAF (frequência alélica 

mínima) < 0,01. Este processo permitiu a identificação de 37.914 SNPs. 

3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICO-GENÉTICAS 

3.3.1 Análise de Diversidade Genética 

É importante salientar inicialmente que, como a tecnologia de genotipagem SNP 

utilizada neste trabalho não fornece a dosagem com que cada alelo ocorre em cada indivíduo 

(sabidamente poliploide), as frequências alélicas foram estimadas com base na representação 
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genotípica obtida pela simples presença ou ausência de cada alelo em cada loco SNP. Assim, 

as frequências alélicas obtidas representam as frequências dos alelos nos indivíduos, 

desconsiderando-se a dose com que os mesmos se apresentam em cada genótipo. 

Para fins de avaliação da magnitude da diversidade genética existente na 

população, foram estimados os seguintes parâmetros genéticos populacionais: índice de 

diversidade genética de Nei (1973) e heterozigosidade observada (H). Todas as estimativas 

foram obtidas utilizando-se um script no software R v.3.4.2 (R Core Team, 2017), construído 

especificamente para este fim. 

 

a) Índice de diversidade genética de Nei (1973) 

O índice de diversidade genética de Nei (1973), em espécies diploides, 

representa a frequência esperada de heterozigotos na população, partindo-se do pressuposto 

de que a mesma esteja em Equilíbrio de Hardy-Weinberg. É importante considerar que no 

caso de espécies poliploides com nível variável de ploidia, como é o caso da cana-de-açúcar, 

esta interpretação não mais se verifica. Ainda assim, a aplicação do índice como uma medida 

de diversidade é possível. Para cada SNP, o índice de diversidade genética de Nei (1973)(ℎ) 

foi estimado como: 

ℎ̂ =
2𝑛

2𝑛 − 1
(1 −∑ �̂�𝑢

2) 

em que: 

𝑛 é o número de indivíduos amostrados para o referido SNP; 

�̂�𝑢 é a estimativa de frequência do alelo 𝑢 nos genótipos do referido SNP. 

 

b) Heterozigosidade observada 

As estimativas de frequência de heterozigotos para cada um dos SNPs na 

população (𝐻) foram obtidas pelas proporções observadas de genótipos heterozigóticos na 

amostra, dadas por: 

𝐻 =
𝑛1

𝑛
 

em que: 

𝑛1 é o número de indivíduos com genótipo heterozigótico para o referido SNP; 

𝑛 é o número de indivíduos amostrados para o referido SNP. 
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3.3.2 Análise de Divergência Genética 

A análise de divergência genética entre os 160 clones avaliados, com base na 

genotipagem dos SNPs, foi realizada utilizando-se o programa Bood versão 3.1 (Coelho, 

2002) e um script no software R v.3.4.2 (R Core Team, 2017), construído especificamente 

para este fim. A partir das frequências dos alelos nos genótipos de cada SNP foi construída 

uma matriz com os valores, para todos os pares de indivíduos, de distância euclidiana de 

Rogers (1972) modificada por Wright (1978), expressa por: 

𝑑𝑖𝑗 = √
1

2𝐿
∑ ∑ (�̂�𝑙𝑢𝑖 − �̂�𝑙𝑢𝑗)

22

𝑢=1

𝐿

𝑙=1
 

em que: 

𝑑𝑖𝑗  é a estimativa de distância euclidiana de Rogers (1972) modificada por Wright 

(1978) para o par de indivíduos 𝑖 e 𝑗; 

�̂�𝑙𝑢𝑖 é a frequência do alelo 𝑢 (𝑢 = 1, 2) do SNP 𝑙 (𝑙 = 1,… , 𝐿) no genótipo do clone 𝑖. 

 

A identificação de grupos similares a partir da análise visual da matriz de 

distância é uma tarefa difícil, principalmente quando se trata de uma matriz muito extensa.  

Nesse sentido, a análise de agrupamento é uma técnica exploratória que visa reunir 

elementos semelhantes e identificar grupos a partir da análise de medidas de distância (ou 

similaridade) entre os elementos de interesse. As estimativas de distância podem ser 

representadas graficamente permitindo agrupar elementos de acordo com a similaridade 

existente entre eles. 

Utilizando o software R, a matriz de distâncias obtidas entre clones foi 

representada em um dendrograma utilizando o método de agrupamento UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method using Arithmetic Averages), como sugerido por Sneath & 

Sokal (1973). Para visualização do dendrograma foi utilizado o software FigTree versão 

1.4.2. O dendrograma obtido foi avaliado pela estimativa do coeficiente de correlação 

cofenética e do Teste de Mantel, baseado em procedimento de Monte Carlo com 10.000 

randomizações. A consistência dos nós do dendrograma foi avaliada pelo procedimento 

bootstrap, utilizando 10.000 reamostragens, pelo software Bood versão 3.1 (Coelho, 2002). 

A matriz de distâncias obtida também foi submetida à análise de componentes 

principais. Esse método de ordenação procura representar o padrão de dispersão dos 

elementos avaliados em um menor número de dimensões possíveis. Esta análise foi realizada 
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no software R, utilizando-se um script construído especificamente para este fim. A 

representatividade do gráfico biplot obtido também foi avaliada pela estimativa do 

coeficiente de correlação cofenética e do Teste de Mantel, baseado em procedimento de 

Monte Carlo com 10.000 randomizações. 

3.3.3 Análise de Estrutura Genética Intrapopulacional 

Para a análise de estruturação genética intrapopulacional foi utilizado o 

aplicativo STRUCTURE versão 2.3.4 (Pritchard et al., 2000). O STRUCTURE é um 

software utilizado para análises de estrutura genética intrapopulacional a partir de dados 

genotípicos oriundos de frequências alélicas. O método permite identificar, num pool de 

indivíduos, quantas populações existem (K), quais são elas e quais indivíduos compõem cada 

uma delas. Portanto, é possível definir esse parâmetro (K) sem a necessidade de 

conhecimento prévio da estruturação genética presente na população. 

O algoritmo implementado no STRUCTURE é fundamentado em estatística 

Bayesiana, por meio de métodos de randomizações de Monte Carlo com uso de Cadeias de 

Markov. As simulações foram realizadas por meio 1.000.000 de passos da cadeia de Markov 

(MCMC), com período de burn-in de 50.000 passos. Cada valor de K, de 1 a 10, foi avaliado 

por meio de 30 cadeias, admitindo-se o modelo com mistura (admixture model). 

Os resultados obtidos pelo STRUCTURE foram avaliados pela ferramenta 

STRUCTURE HARVESTER v. 0.6.93 (Earl & vonHoldt, 2012). O valor de K foi estimado 

seguindo-se o procedimento descrito por Evanno et al. (2005). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE DE DIVERSIDADE GENÉTICA 

A análise dos 37.914 SNPs obtidos nos 160 clones avaliados forneceu uma 

estimativa média para diversidade genética de Nei (1973) de 0,173. Em comparação com 

estudos utilizando marcadores SNPs para análise de diversidade em organismos poliploides, 

esse nível de diversidade genética pode ser considerado como médio, se comparado a outros 

achados da literatura. 

As estimativas de diversidade obtidas foram inferiores às relatadas por Ren et al. 

(2013) que, investigando a diversidade genética presente em uma coleção mundial de trigo 

tetraploide utilizando marcadores SNPs, obtiveram uma média para o índice de diversidade 

de 0,219. Wurschum et al. (2013), da mesma maneira, obtiveram um valor de diversidade 

média de 0,280 ao analisar 172 linhagens de trigo, também utilizando marcador SNPs.  

Nayak et al. (2014), com objetivo de compreender a diversidade genética e a 

estrutura populacional presente na WCSRG (World Collections of Sugarcane and Related 

Grasses), utilizaram 36 marcadores SSRs para avaliar 1002 acessos de cana-de-açúcar. Os 

genótipos foram avaliados em termos de presença e ausência de fragmentos SSR. As 

estimativas de diversidade genética obtidas variaram de 0,0 a 0,5, com média de 0,304, 

também superiores às observadas neste trabalho. Cumpre destacar, no entanto, que trata-se 

de um valor associado à uma coleção germoplasma de abrangência mundial, de natureza 

claramente mais abrangente do que a população base utilizada neste trabalho, parte 

integrante de um programa de melhoramento. 

You et al. (2015) estimaram a diversidade genética em 180 clones de cana-de-

açúcar utilizando marcadores SSRs, também avaliados em termos de presença/ausência de 

fragmentos. Os genótipos foram agrupados em 14 grupos de acordo a origem. As estimativas 

de diversidade obtidas variaram de 0,15 a 0,20, bastante similares às obtidas neste trabalho. 

É importante destacar que a variação genética revelada pelos marcadores SNPs 

em poliploides, quando as dosagens alélicas não são obtidas, não é completa.  Neste caso, 

boa parte das diferenças genéticas entre os indivíduos, resultante de dosagens diferentes 
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entre alelos não é revelada. Considerando-se o nível de ploidia de 2n=8x, a título de exemplo, 

dois genótipos hipotéticos: AGGGGGGG e AAAAAAAG, por estas técnicas de 

genotipagem SNP, seriam detectados igualmente como AG. Assim, é importante considerar 

que há um importante componente da diversidade em poliploides que não é detectável pelas 

técnicas de genotipagem como a utilizada neste trabalho. 

Pela a análise da distribuição das estimativas de diversidade obtidas para os 

diferentes locos (Figura 8) observa-se que muitos locos apresentaram valor máximo de 

heterozigosidade detectável com dois alelos (0,50), reforçando a hipótese de que os níveis 

de diversidade genética presentes na população avaliada não podem ser considerados como 

baixos. Situação semelhante foi descrita por Oliveira et al. (2017), a partir da análise de 26 

acessos de cana-de-açúcar, da coleção de germoplasma da Embrapa Tabuleiros Costeiros. 

Estes autores, utilizando marcadores RAPD, obtiveram uma estimativa para a diversidade 

média de 0,30, considerada de magnitude intermediária. No entanto, para alguns locos as 

estimativas alcançaram 0,48, indicando a presença de diversidade genética. 

A média das estimativas obtidas de heterozigosidade observada (0,236) foi 

superior ao valor obtido para o índice de diversidade genética. A comparação entre estes 

valores, neste caso, requer cautela dada a natureza poliploide dos indivíduos avaliados. Neste 

contexto, ao contrário do que se considera para espécies diploides, o índice de diversidade 

genética não pode ser considerado como valor esperado sob condições de equilíbrio de 

Hardy-Weinberg. Assim, a utilização destes parâmetros para fins de inferência do nível de 

endogamia intrapopulacional, de fato, fica prejudicada. 

Sugere-se que a diversidade genética detectada na população base utilizada neste 

estudo seja de magnitude intermediária. É importante considerar, no entanto, conforme 

salientam Duarte Filho et al. (2010), que a cana-de açúcar é um híbrido interespecífico, que 

surgiu a partir da exploração da complementariedade de dois genomas poliploides, ou seja, 

apesar da variação alélica não ser elevada entre os genótipos, ela é alta dentro de indivíduos 

o que resulta, em geral, em progênies com elevados níveis de variação. Um outro aspecto 

que deve ser considerado é o fato de que a população base utilizada neste estudo se encontra 

em fase T2. Populações T2 resultam de seleção praticada sobre populações da fase T1. Esta 

seleção, apesar de ser realizada com base na avaliação visual, é geralmente realizada com 

forte intensidade de seleção, apresentando forte impacto sobre os níveis de diversidade 

genética inicialmente disponíveis. 
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Figura 8. Distribuição das estimativas do índice de diversidade genética de Nei (1973)  

presente nos 37914 SNPs. 

 

 

 

 
Figura 9. Distribuição das estimativas dos valores de heterozigosidade observada nos 

37914 SNPs. 
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4.2 ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA GENÉTICA 

4.2.1 Divergência Genética Baseada em Marcadores Moleculares 

O dendrograma obtido pela análise de agrupamento UPGMA, construído a partir 

da matriz de distâncias entre os 160 clones está representado na Figura 11. O maior valor de 

divergência genética estimado pela distância de Rogers foi de 0,30, observado entre os 

genótipos 131 e dois acessos, 084 e 063, todos eles provenientes de diferentes genitores 

femininos (H839998, RB863129 e RB92579, respectivamente). A variedade RB92579, 

genitor feminino do acesso 063, foi a primeira cultivar liberada exclusivamente pela Ridesa 

amplamente adotada. Esta variedade, que já foi recorde mundial de produtividade em 2015, 

já foi colhida em 37% dos canaviais do Nordeste e é cultivada em 7% de toda área plantada 

no Brasil. A menor distância (0,20) foi observada entre os genótipos 023 e 112, significando 

maior similaridade genética entre estes clones. 

O clone 131 mostrou altos valores de divergência com outros doze genótipos 

(015, 044, 046, 050, 057, 076, 098, 107, 116, 118, 127 e 145). Uma maior distância também 

foi observada entre o clone 084 e os clones 017 e 032. Esses clones merecem considerável 

atenção na seleção de materiais para futuras hibridações. Do cruzamento entre genótipos 

mais divergentes se espera a produção de híbridos com maior efeito heterótico (Amaral Jr, 

1996.  

Wurschum et al. (2013) investigaram a estrutura populacional de 172 genótipos 

de trigo, que também é uma espécie poliploide (2n=6x), com base na distância de Rogers 

modificado, utilizando 1395 SNPs e 91 SSR. A similaridade genética apresentada (1 − 𝑑) 

foi maior para os SNPs (variando entre 0,30 e 0,60 – correspondendo à distâncias variando 

entre 0,40 e 0,70) do que para os SSR (0,05 e 0,35). As duas classes de marcadores, com 

suas diferentes propriedades mutacionais, captaram a divergência genética de uma maneira 

diferente. Os autores comentam que nesse caso a quantidade de marcadores utilizada foi 

baixa, visto que a divergência genética pode variar bastante entre e ao longo dos 

cromossomos. Essas diferenças entre estimativas de divergência genética envolvendo esses 

marcadores podem ser reduzidas se forem usados mais marcadores que representem as 

mesmas regiões genômicas. Embora não seja possível determinar com exatidão a quantidade 

mínima necessária para tal. 

You et al. (2015) encontraram altos níveis de divergência entre 181 clones de 
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cana-de-açúcar, com valores de similaridade variando entre 0,22 e 0,99, estimados pelo 

coeficiente de similaridade de Jaccard com base em marcadores SSR. Essa grande variação 

nos coeficientes de similaridade foi explicada pelas diferentes origens dos clones utilizados 

no estudo, incluindo materiais de origem selvagem e cruzamentos envolvendo vários 

genitores. 

Para avaliar se as distâncias representadas pelo dendrograma correspondem às 

distâncias da matriz original, foi estimada a correlação cofenética entre estes valores. 

Tipicamente, os valores dessa correlação variam entre 0 e 1. Quanto maior for o valor obtido, 

menor será a distorção provocada pelo agrupamento. O valor de correlação cofenética 

encontrado nesta análise foi de 0,90, indicando forte correlação entre a matriz de distâncias 

genéticas observada e a matriz de distâncias cofenéticas obtida a partir do dendrograma.  

Pela avaliação dos valores de consistência dos nós do dendrograma, por sua vez 

obtidos pela análise de bootstrap, foram observados sete grupos com valor de consistência 

maior ou igual a 70%. A constituição destes grupos coincidiu com a expectativa de que 

acessos aparentados, relacionados em termos genealógicos, estivessem localizados próximos 

uns dos outros no dendrograma. Os demais clones não apresentam genótipos parentais em 

comum nas gerações ancestrais recentes.  

A maioria dos genótipos pertencentes a esses grupos são híbridos descendentes 

de cruzamentos usados por diferentes programas de melhoramento genético em algumas das 

unidades vinculadas à Ridesa. Relacionamentos genéticos são frequentemente a base para 

escolha de material de reprodução para estratégias de melhoramento de culturas, bem como 

para o projeto de cruzamentos experimentais. Se nenhuma informação de genealogia estiver 

disponível, o melhorista pode selecionar linhas a serem cruzadas com base em dados 

provenientes de marcadores moleculares (Wurschum et al., 2013). 

No agrupamento representado pela cor azul, quatro genótipos (102, 040, 093, 

126) descendem da cultivar RB845210. Essa cultivar liberada pela UFSCar e UFPR possui 

dois dos principais genitores do programa de melhoramento genético da Ridesa, RB72454 e 

SP70-1143. 

A cultivar RB865547 é genitora de oito acessos pertencentes ao grupo 

identificado pela cor azul (081, 059, 051, 151, 139, 143, 055, 006) e outros dois acessos 

pertencentes ao agrupamento identificado pela cor rosa (042, 099). No agrupamento 

identificado pela cor verde claro, quatro (111, 159, 040, 087) dos sete indivíduos são meios-

irmãos e descendem do mesmo genitor, RB825548. É possível que os demais acessos (142, 
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088, 060) tenham alguma relação de parentesco, no entanto não é possível afirmar isso, pois 

seus registros não possuem dados de genealogia. Os genótipos 108 e 141 são meios-irmãos, 

descentes da cultivar SP81-3250, ambos pertencentes ao grupo identificado pela cor lilás. 

A cultivar RB805035 é genitora feminina dos clones 075, 101 e 091. A cultivar 

RB931011 é genitora feminina dos acessos 152 e 079. Apesar de possuírem genitores 

diferentes, os cinco genótipos fazem parte do mesmo agrupamento, identificado pela cor 

marrom. Os clones 096 e 110, que pelos dados genealógicos possuem os mesmos genitores 

(RB928064 x RB93509), sendo considerados irmãos-completos, foram alocados em grupos 

diferentes. 

Como observado, nem sempre os acessos que possuíam algum registro de 

parentesco foram alocados no mesmo grupo, assim como genótipos sem nenhum parentesco 

aparente foram alocados em um mesmo grupo. Além de erros de anotação na genealogia, 

uma possível explicação para esse fato se deve a ocorrência de aneuploidias frequentes em 

cana-de-açúcar, pois, mesmo cultivares que compartilham parentais em comum podem 

receber diferentes complementos cromossômicos. Nesses casos não ocorre segregação 

Mendeliana de acordo com as proporções esperadas. A inexistência de um padrão 

mendeliano é conhecida como distorção da segregação Mendeliana e pode ser causada, por 

exemplo, por efeito de seleção ou viabilidade diferencial de gametas (Bearzoti, 2000). 

Pelos resultados obtidos na análise de coordenadas principais é possível se 

identificar a formação de três grupos destacados de um grupo maior de clones.  O coeficiente 

de correlação cofenética neste caso foi de 0,142, indicando uma correlação fraca entre a 

matriz de distâncias genéticas e as distâncias efetivamente representadas no gráfico 

bidimensional de coordenadas principais. Em duas dimensões foi possível captar somente 

3,7% da variação existente. Resultado similar (4,3%) foi relatado por Wurschum et al. (2013), 

ao analisarem a estrutura genética de uma população trigo (2n=6x) por meio de marcadores 

SNPs. 
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Figura 10. Dendrograma obtido pelo método de agrupamento UPGMA, aplicado à matriz 

com valores de distância euclidiana de Rogers (modificada). 
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A Figura 11 mostra o resultado do agrupamento das cultivares a partir da análise 

dos dois primeiros componentes principais. Na análise do gráfico não se observa forte 

estruturação genética entre os indivíduos amostrados. Existem três grupos distintos, 

levemente separados no espaço representado pelas coordenadas principais, que 

correspondem à mesma formação apresentada por alguns ramos do dendrograma. Os clones 

101, 076, 095, 130, 067, 091, 075, 079 e 152, formam o grupo 1. Os clones 006, 055, 135, 

143, 093, formam o grupo 2. O grupo 3 é formado pelos clones 124, 129 e 96. Os demais 

clones estão ordenados próximos uns dos outros em uma nuvem de pontos mais difusa, sem 

uma estruturação mais evidente. 

 

 
 

Figura 11. Biplot formado pelos componentes principais 1 (PCo1) e 2 (PCo2), 

representando a divergência genética entre os 160 clones avaliados, avaliada 

por marcadores SNPs. 
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Carpentieri-Pipolo et al. (2000) apontam que a caracterização de genótipos 

baseada somente na divergência genética entre eles, sem considerar o seu desempenho, não 

é uma boa alternativa. Recomenda ainda que, em cruzamentos, se utilize indivíduos 

divergentes e que apresentem características agronômicas importantes. Os autores destacam 

a conveniência do uso de metodologias complementares, que reforcem o conhecimento da 

divergência existente entre genótipos, com base na análise de caracteres agroindustriais. 

Singh et al. (2017) investigaram a divergência genética existente entre 24 

cultivares de cana-de-açúcar de origem indiana, utilizando marcadores RAPD. Um total de 

120 fragmentos foram originados por 12 primers RAPD. A similaridade genética entre as 

cultivares foi calculada por meio do coeficiente de Jaccard e o método de agrupamento 

utilizado foi o de UPGMA. A similaridade genética entre as variedades de cana-de-açúcar 

variou de 0,23 a 0,90 com o valor médio de 0,50. A análise de agrupamento representada 

pelo dendrograma revelou a presença de 5 grupos.  As variedades desenvolvidas para a 

região leste foram agrupadas separadamente, o que indica adaptação dessas variedades a 

condições agroclimáticas particulares. Foi observado que a divergência entre os grupos era 

maior do que dentro dos grupos, sugerindo que a escolha de genitores de grupos diferentes 

poderia ser mais promissora para o desenvolvimento de clones elite de cana através de 

programas de hibridação. 

A compreensão das relações genéticas envolvendo espécies do gênero 

Saccharum não é trivial. O genoma poliploide e aneuploide são fatores que contribuem 

fortemente para que essa cultura seja uma das mais complexas dentre as plantas. Quando se 

opta por utilizar marcadores moleculares para estudar essas relações deve se levar em 

consideração: a cobertura do genoma avaliado; o tipo de marcador a ser utilizado e as regiões 

do genoma envolvidas; o tamanho da população; a origem dos materiais e os métodos 

estatísticos adequados. 

Os resultados apresentados, considerando os valores de distância genética 

obtidos, a análise do dendrograma e das coordenadas principais, possibilitam compreender 

o padrão de divergência genética entre os clones da população base avaliada. Foi detectada 

a existência de alguns grupos divergentes, envolvendo uma pequena parte dos clones 

experimentais avaliados, geralmente em consonância com as informações previamente 

disponíveis de genealogia. Por meio da utilização dos marcadores SNP foi possível  

identificar, de maneira mais segura, os pares de clones geneticamente mais semelhantes ou 

divergentes. A análise com base nestes marcadores foi capaz de sugerir a formação de grupos 
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dentro da população e aponta para necessidade de estudos complementares, como 

fenotipagem, com outras abordagens para a avaliação do quanto estas medidas de 

divergência podem contribuir para a predição de genitores a serem utilizados em ciclos 

futuros de melhoramento genético de cana-de-açúcar. 

4.3 ANÁLISE DE ESTRUTURA GENÉTICA INTRAPOPULACIONAL 

A existência de estruturação genética entre indivíduos está relacionada com a 

presença de subgrupos diferenciados geneticamente na população. Em espécies 

domesticadas, a estrutura genética da população é influenciada pela história natural das 

populações dos ancestrais pré-domesticados e pelo método de melhoramento utilizado pelo 

homem ao longo do tempo (Garris et al., 2005). 

Nesse trabalho, além da análise de agrupamento utilizando o método de Rogers 

(modificado) e da Análise de Componentes Principais, ambos baseados em distâncias 

genéticas, também foi utilizado o aplicativo Structure (Pritchard et al., 2000) para avaliar a 

presença de estruturação na população. O programa Structure fornece um gráfico em barras, 

que permite visualizar a alocação de cada indivíduo à sua provável subpopulação. Cada 

indivíduo é representado por uma barra vertical e cada população é identificada por cores 

distintas. A representação do número de subpopulações definido pelo Structure é indicada 

pelo valor de K. 

Observa-se a partir da análise dos resultados obtidos pelo Structure Harvester 

(Earl & vonHoldt, 2012), que implementa o método de Evanno (Evanno et al., 2005), que o 

valor de K com maior valor de ΔK associado foi igual a 2 (Figura 12). Sugerindo que a 

análise genética dos 160 clones permitiu a identificação de duas subpopulações. 

A Figura 13 apresenta os resultados obtidos pelo Structure admitindo-se o valor 

detectado de K=2. Observa-se que a alocação dos clones às duas subpopulações não foi 

evidente. Os clones não foram seguramente alocados a nenhuma das duas subpopulações 

identificadas. A interpretação ser dada a estes resultados é a de que cada clone apresentou 

em seu genoma uma fração de alelos oriunda de cada um dos dois grupos, sugerindo uma 

natureza híbrida para cada um dos clones avaliados. 
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Figura 12. Gráfico gerado a partir do software Structure Harvester. No eixo x, tem-se o 

número de subgrupos avaliados (K). No eixo y, a estatística ΔK, obtida de 

acordo com o método de Evanno et al. (2005). 
 

 

 

 

 
Figura 13. Alocanção dos 160 clones avaliados às duas subpopulações detectadas na 

análise dos genótipos dos marcadores SNPs. Os comprimentos relativos das 

barras em verde e vermelho, em cada coluna (clone) representam as 

probabilidades de alocação dos indivíduos a cada uma das subpopulações 

detectadas. 

 

Esses resultados são coerentes com o histórico de origem das cultivares 

modernas e justificam a complexa relação de parentesco entre elas. Os relatos da literatura 

sugerem que 70-80% do genoma dessas cultivares são provenientes de S. officinarum, 10-
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20% são provenientes de S. spontaneum, e ainda que 10-20% são oriundos de recombinação 

dos genomas destas duas espécies. Estas proporções são resultantes dos processos de 

nobilização para ganhos de produtividade e resistência a doenças (D’Hont et al. 1996;  

D’Hont 2001; Cuadrado et al. 2004) e da ampla utilização de genótipos com ascendência 

comum. Do mesmo modo, a ocorrência de aneuploidias em cana-de-açúcar tende a aumentar 

essa complexidade, uma vez que genótipos que compartilham os mesmos parentais podem 

receber complementos cromossômicos diferentes. Possivelmente esses sejam alguns dos 

fatores que justificam a dificuldade para a determinação de grupos bem definidos nestas 

análises de estruturação. 

Raboin et al. (2008) utilizaram marcadores AFLP para avaliar 72 cultivares 

modernas de cana-de-açúcar, provenientes de diversos programas de melhoramento 

distribuídos no mundo. A população em estudo não apresentou estruturação (admitindo 

modelo sem mistura). Os resultados foram interpretados como consequência do intercâmbio 

intenso de cultivares entre diferentes programas de melhoramento. 

A associação entre marcadores e resistência a doenças que acometem a cana-de-

açúcar (carvão, podridão radicular e escaldadura das folhas e doença de Fiji) foi estudada 

em uma coleção de 154 clones genotipados com 141 marcadores SRR e 1068 AFLP. O 

programa Structure identificou 8 subpopulações nas quais houve correspondência clara com 

dados de genealogia do painel analisado (Wei et al., 2006). Segundo os autores, o que 

contribuiu para que o Structure apresentasse esse resultado foi a constituição do painel de 

genótipos utilizado, bastante diversificada. Foram acessos provenientes do banco de 

germoplasma da Austrália que incluem genitores importantes já incorporados em programas 

de melhoramento, além de clones importados usados regularmente em programas 

Australianos como fonte de diversidade genética. 
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5 CONCLUSÕES 

i. A população base, em fase T2, do programa de melhoramento genético de cana-de-

açúcar da Ridesa/UFG apresenta médio nível de diversidade genética.  

ii. O grau de estruturação genética da população base analisada é relativamente fraco. 

Existem pequenos grupos de indivíduos aparentados na população que, em geral, 

estão associados à genealogia dos indivíduos. 

iii. Entre os clones avaliados, os pares menos divergentes são constituídos por 023-011 

e 066-036. 

iv. Entre os clones avaliados, os pares mais divergentes são constituídos por 131-084 

e 131-063. 

v. Existe estrutura genética intrapopulacional na população base avaliada, mas esta 

estruturação não contribui de maneira evidente para a divergência entre os clones, 

sendo cada clone composto por uma mistura dos alelos das duas subpopulações 

inferidas, confirmando a natureza híbrida das cultivares modernas de cana-de-

açúcar. 
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