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RESUMO 

SOUZA, I.P. Obtenção e caracterização preliminar de um draft assembly do genoma 
de cana-de-açúcar (Saccharum spp.). 2019. 88 f. Tese (Doutorado em Genética e 
Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2019.1 

 

A cultura da cana-de-açúcar é reconhecida como uma das commodities mais 
importantes em todo o mundo, e tem o Brasil como seu maior produtor mundial. Seu 
genoma, estimado em cerca de 10 Gb, é bastante complexo e um dos maiores entre as 
espécies de gramíneas. O objetivo deste trabalho foi obter e caracterizar preliminarmente 
um draft assembly do genoma da cultivar RB867515 de cana-de-açúcar (Saccharum spp.). 
Reads gerados pelas tecnologias Illumina e PacBio foram obtidos a partir do DNA 
genômico extraído de gemas laterais da cultivar. Após a aplicação dos filtros de qualidade, 
as sequências genômicas foram montadas utilizando-se três estratégias diferentes, com 
diferentes combinações dos dados genômicos obtidos. O melhor assembly foi caracterizado 
em relação ao conteúdo de DNA repetitivo e pela predição de genes. A avaliação da 
completitude foi realizada alinhando os scaffolds com genomas já publicados na literatura 
de Sorghum bicolor e Saccharum spontaneum. O draft assembly gerado para RB867515 
foi constituído por 660.759 scaffolds, com tamanho médio de 1.856 pb, N50 de 9.682 pb, 
totalizando 1,1 Gb. O tamanho total do assembly representa ~23% do tamanho total 
estimado (1C) para a cultivar RB867515 (5,32 Gb), e é compatível com o tamanho da 
versão monoploide deste genoma. O conteúdo de DNA repetitivo foi estimado em pares de 
bases e constitui 49,7% do genoma, em que 37,1% são retrotransposons, 9,2% DNA 
transposons, 1,5% DNA satélites e 0,6% são repetições simples. Dentre os 
retrotransposons, os elementos do tipo LTR (35,2%) foram os mais abundantes. Foram 
preditos 82.945 fragmentos gênicos, com tamanho médio de 1.473 pb, variando de 200 pb 
a 33 kb. Nos alinhamentos obtidos em cada um dos 10 cromossomos de S. bicolor, a taxa 
de cobertura variou de 14,4% a 23,8%, o que indica que em média ~19,0% do genoma de 
S. bicolor está representado pelos scaffolds de cana-de-açúcar. Em relação ao genoma 
publicado de S. spontaneum, a taxa de cobertura ficou em torno de 60,1%. Este é o 
primeiro draft assembly descrito para a cultivar brasileira de cana-de-açúcar RB867515, a 
mais cultivada no país. A partir dos resultados obtidos conclui-se que o draft assembly 
gerado para a cultivar é um recurso genômico útil para a cultura, podendo ser utilizado em 
estudos de mapeamento de QTLs, seleção genômica, entre outros. A adição de um maior 
conjunto de long reads irá beneficiar o assembly do genoma da cultivar, aumentando o seu 
tamanho total e consequentemente a contiguidade e completitude das sequências. 

 

Palavras-chave: RB867515, genômica, poliploide, PacBio, Illumina. 

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



  

ABSTRACT 

SOUZA, I.P. Draft assembly and preliminary characterization of the sugarcane 
genome (Saccharum spp.). 2019. 88 l. Thesis (Doctor of Science in Genetics and Plant 
Breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.2 

 

Sugarcane is known as one of the most important crops worldwide, and Brazil 
is its major producer. Its genome is extremely complex: high chromosome number, highly 
abundant in repetitive DNA, variable levels of polyploidy, aneuploidy, heterozygosity, and 
interspecific origin. As a consequence, sugarcane has one of the largest genomes among 
grasses, comprising about 10 Gb. The first step towards achieving a reference genomic 
sequence for the crop is to produce a suitable draft assembly. The objective of this study 
was to build and preliminary characterize a draft genome assembly for the Brazilian 
sugarcane cultivar RB867515 (Saccharum spp.). Genomic reads were obtained using 
Illumina and PacBio technologies on genomic DNA extracted from RB867515 lateral 
buds. After filtering, the assembly was generated using three different approaches, and the 
best of them was characterized regarding repetitive DNA content, gene prediction, 
assembly contiguity and completeness. The draft assembly for RB867515 comprised 
660,749 scaffolds, with mean size of 1,856 bp, N50 of 9,682 bp, adding up to 1.1 Gb. This 
size, that represents ~23% of the estimated genome size (1C) for sugarcane (5.32 Gb), is 
compatible with a monoploid version of the genome. The repetitive DNA content was 
estimated in 49.7%, with 37.1% of retrotransposons, 9.2% of DNA transposons, 1.5% of 
satellite DNA and 0.6% of simple repeats. Among retrotransposons, LTR elements were 
the most abundant (35.2%). A total of 82,945 putative genes were predicted, with mean 
size of 1,473 bp, ranging from 200 bp to 33 kb. We found that ~19,0% of sorghum 
chromosomes were represented in the draft assembly. For S. spontaneum chromosomes 
this rate was 60,1%. This is the first draft genome assembly described for the Brazilian 
sugarcane cultivar RB867515, the most cultivated in Brazil. We conclude that the draft 
assembly generated is a useful genomic resource for the culture. Adding a larger set of 
long reads is going to benefit the assembly, raising its total size, contiguity and 
completeness.  

 

 

Keywords: RB867515, sugarcane genomics, polyploidy, PacBio, Illumina. 

                                                
2 Adviser: Prof. Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho. EA-UFG 



  

1 INTRODUÇÃO 

 

A cana-de-açúcar é reconhecida como uma das commodities mais importantes 

em todo o mundo (FAOSTAT, 2015). O Brasil é o maior produtor mundial da cultura, que 

tem uma grande relevância para o agronegócio brasileiro. A partir dos primeiros programas 

de investimento no setor sucroenergético no Brasil em meados do século XX, iniciou-se 

um processo de intensa transformação do agronegócio da cana-de-açúcar, resultante de 

grandes investimentos em melhorias tecnológicas. A demanda por fontes de energia 

renováveis, aliada às grandes áreas cultiváveis e condições edafoclimáticas favoráveis à 

cana-de-açúcar, tornam o Brasil um participante com elevada competitividade na 

comercialização mundial dessa cultura (CONAB, 2018). 

A cultura é considerada uma das grandes alternativas para o setor de 

biocombustíveis devido ao seu potencial na produção de etanol e seus respectivos 

subprodutos. Além da produção de etanol e açúcar, tem se buscado aproveitar a biomassa 

de cana-de-açúcar na geração de energia elétrica, contribuindo para o aumento da oferta de 

energia no país e para a redução dos custos com a cultura, permitindo a ampliação da 

sustentabilidade do setor (CONAB, 2018).  

A designação de cana-de-açúcar abrange seis espécies, em que apenas duas são 

encontradas em seu estado silvestre: Saccharum spontaneum e Saccharum robustum. As 

demais são consideradas domesticadas ou híbridas interespecíficas: Saccharum 

officinarum, Saccharum barberi, Saccharum sinense e Saccharum edule. A espécie S. 

officinarum foi e continua sendo altamente explorada em cruzamentos interespecíficos, 

como a cana nobre, devido ao seu alto teor de sacarose. As variedades modernas são 

resultantes do intercruzamento dessa espécie com, principalmente, S. spontaneum, que 

confere características de resistência às variedades (Daniels & Roach, 1987). 

O genoma de cana-de-açúcar é amplamente conhecido por apresentar variação 

(de 100 a 130) no número de cromossomos entre diferentes genótipos, abundância de 
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elementos de DNA repetitivo, elevados e variáveis níveis de poliploidia, com ocorrência de 

aneuploidias, além de ser constituído por cromossomos de origem interespecífica, com 

ocorrência de cromossomos recombinantes. Como consequência, o tamanho monoploide 

do genoma pode ser até 10 vezes maior quando comparado à espécie vegetal modelo 

Arabidopsis thaliana (com tamanho de genoma de 135 Mb e n=5), apresentando muitas 

sequências genômicas parálogas, o que dificulta o sequenciamento e a montagem de uma 

sequência de referência (D’Hont, 2005; De Setta et al., 2014; Thirugnanasambandam et al., 

2018). 

Devido à complexidade do genoma e à alta proporção de sequências repetitivas 

do genoma da cana-de-açúcar, a obtenção de sua sequência completa não é trivial. Um dos 

obstáculos que deve ser ultrapassado é o de se alcançar uma cobertura de sequenciamento 

suficiente, com elevada acurácia, e, principalmente, a presença de reads longos o suficiente 

para que se possa resolver os problemas de montagem do genoma. Melhorias nas 

tecnologias de sequenciamento de DNA, utilizando plataformas de alta eficiência, 

permitem a obtenção de um grande volume de informações genômicas (Schadt et al., 

2010). A disponibilidade de grande quantidade de sequências genômicas abre novas 

possibilidades para a obtenção de um genoma de referência para a cultivar de cana-de-

açúcar RB867515 (Grativol et al., 2014).  

O primeiro passo para a obtenção de uma sequência de referência para o 

genoma de uma cultura é a produção de um draft assembly adequado. No atual cenário da 

genômica, a utilização de uma única sequência de referência para uma espécie vegetal 

pode não representar todos os recursos genômicos da espécie. Em especial para o caso da 

cana-de-açúcar, um único genoma de referência para a cultura não representará a vasta 

diversidade que existe no germoplasma das diferentes cultivares, devido à ocorrência de 

grandes variações na composição genética destes genótipos. Além disso, o genoma de 

cana-de-açúcar é altamente propenso a aneuploidias, o que pode levar à obtenção de 

sequências de referência incompletas para algumas cultivares híbridas 

(Thirugnanasambandam et al., 2018). 

De acordo com o censo varietal da cana-de-açúcar no Brasil (safra 2017/18) a 

cultivar RB867515 (Saccharum spp.) é a mais cultivada no país, com 25% e uma área de 

cultivo de 1.250.023 ha (http://www.ridesa.com.br). Essa cultivar foi obtida através do 
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cruzamento entre a cultivar RB72454 e pólen de um genitor desconhecido, na Estação de 

Cruzamentos da Serra do Ouro, na Universidade Federal de Alagoas (9º13’ latitude, 35º50’ 

longitude e 450 m altitude). A cultivar foi lançada pela Universidade Federal de Viçosa em 

1997, no âmbito da RIDESA, e é protegida pelo Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares (SNPC) do Ministério da Agricultura (Barbosa et al., 2001). 

Os recursos genéticos e genômicos para a cultivar de cana-de-açúcar 

RB867515 ainda são escassos na literatura. Alguns estudos já foram publicados 

envolvendo estudos de diversidade genética usando marcadores ISSR (Inter-Simple 

Sequence Repeats) (Oliveira et al., 2017), diversidade e estrutura genética em níveis 

moleculares utilizando marcadores SSR (Simple Sequence Repeats) e EST-SSR (Expressed 

Sequence Tags) (Maranho et al., 2016). Estudos envolvendo expressão diferencial em 

relação a tolerância à seca também já foram desenvolvidos (Vantini et al., 2015; Vital et 

al., 2017) e também identificados miRNAs associados com a resposta à seca (Gentile et al., 

2015). Os genomas organelares para a cultivar RB867515 também estão disponíveis na 

literatura (Feitosa, 2017; Vidigal et al., 2016). 

A obtenção de um draft assembly, com a presença de sequências contíguas 

longas, terá grande impacto nos estudos dessa cultura. Grande parte dos trabalhos que são 

realizados utilizando genotipagem em larga escala para cana-de-açúcar utilizam o genoma 

de Sorghum bicolor para o alinhamento de reads e chamada de variantes (Balsalobre et al., 

2017; Yang et al., 2017), devido à micro-colinearidade existente entre as duas espécies já 

relatada na literatura (Wang et al., 2010). Com a disponibilidade dessas sequências 

genômicas, a chamada de variantes poderá ser realizada no genoma da cultivar, e não em 

espécies geneticamente semelhantes. Assim, será possível acessar regiões do genoma 

exclusivas de cana-de-açúcar, além de um aumento na acurácia na detecção dos 

polimorfismos. 

As sequências, uma vez disponíveis, podem ser utilizadas para mapear locos 

que participam do controle genético de características agronomicamente desejáveis e 

identificar genes candidatos dentro de uma região de interesse, tanto em estudos de 

mapeamento de QTL (Quantitative Trait Loci) (Ming et al., 2001) quanto em estudos de 

associação genômica ampla (GWAS) (Gouy et al., 2014). Além disso, há uma forte 
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demanda para estudos de seleção genômica para a cana-de-açúcar (Gouy et al., 2013) que 

se beneficiariam da existência de um draft assembly do genoma das cultivares modernas.  

O objetivo deste trabalho foi o de se obter e caracterizar preliminarmente um 

draft assembly do genoma da cultivar RB867515 de cana-de-açúcar (Saccharum spp.). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR 

2.1.1 A cultura da cana-de-açúcar no cenário nacional  

A cana-de-açúcar é uma importante cultura da região tropical e subtropical do 

mundo (D’Hont et al., 2008). No Brasil é cultivada em mais de 8 milhões de hectares 

segundo a previsão da safra para a cultura de 2018/2019 (CONAB, 2018). O uso primário 

é destinado à extração da sacarose para o consumo humano e à produção de etanol, mas 

outros subprodutos também podem ser explorados, como a utilização da sua biomassa para 

produção de energia elétrica (Grivet et al., 2006). 

Trata-se de uma cultura introduzida no Brasil. Registros históricos datam o 

início do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil no século XVI. A boa adaptação dessa 

cultura em solo brasileiro estimulou a instalação das primeiras usinas de cana-de-açúcar, 

concentradas no Recôncavo Baiano, Pernambuco e Alagoas até o século XX. Em meados 

de 1930 a produção de cana-de-açúcar passou por um declínio, influenciado pela 

concentração do cultivo do café e a abolição da escravidão. Após esse período de crise, 

ocorreu uma nova expansão da agroindústria canavieira, aliada à decadência da lavoura 

cafeeira na região Sudeste, e à criação do IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool), órgão que 

regularia a produção de açúcar e álcool no Brasil (BNDES & CGCE, 2008; Barbosa & 

Silveira, 2011) 

De acordo com o Terceiro Levantamento para a safra brasileira de cana-de-

açúcar 2018/2019 feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018), a 
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previsão é que o Brasil produza 615,84 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em cerca 

de 8,63 milhões de hectares. Esses números representam uma queda de 2,8 e 1,1% em 

relação a safra anterior, para produção e área colhida, respectivamente, decorrente 

principalmente de problemas climáticos. O estado de São Paulo se mantém como maior 

produtor nacional da cultura com 4,5 milhões de hectares (53,6% da área plantada no 

Brasil), seguido por Goiás com 909,8 mil hectares e Minas Gerais com 848 mil hectares 

(CONAB, 2018). 

Estima-se um decréscimo de 1,7% na produtividade estimada para a safra 

2018/19 em relação a safra passada. A produtividade média estimada para a temporada 

atual é de 71.326 kg/ha. Eventos como o envelhecimento das lavouras, a baixa taxa de 

renovação das lavouras, a falta de investimentos em algumas regiões do país contribuíram 

para a redução da produtividade. Além dos problemas climáticos ocorridos nessa safra: 

longos períodos de estiagem na região centro-sul, aliados a altas temperaturas, fizeram que 

com os colmos maturassem precocemente acarretando em baixo crescimento e falta de 

peso nos colmos (CONAB, 2018). 

Em relação às exportações, no acumulado da safra 2018/19, o Brasil exportou 

cerca de 15 milhões de toneladas de açúcar, e 1,3 bilhão de litros de etanol. Apesar da 

redução em 29,1% nas exportações desta safra, o Brasil deve manter a posição de maior 

exportador de açúcar do mundo, seguido por Tailândia e Índia. Os principais países de 

destino do açúcar brasileiro foram: Argélia (1,6 milhões de toneladas), Índia (1,5 milhões 

de toneladas), Bangladesh (1,2 milhão de toneladas), Emirados Árabes Unidos (1,1 

milhões de toneladas) e Arábia Saudita (1 milhão de toneladas). Os principais destinos do 

etanol exportado pelo Brasil foram: Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Holanda e 

Colômbia (CONAB, 2018). 

 

2.1.2 As espécies do gênero Saccharum 

A cana-de-açúcar pertence ao gênero Saccharum, que é constituído por seis 

espécies consideradas semi-perenes. Duas delas são consideradas silvestres: S. spontaneum 

e S. robustum, enquanto as demais são cultivadas: S. officinarum, S. barberi, S. sinense e S. 
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edule (Screenivasan et al., 1987). As cultivares modernas de cana-de-açúcar (Saccharum 

spp.) são consideradas híbridas entre as espécies S. officinarum, a “cana nobre”, e S. 

spontaneum (D’Hont et al., 1996; Jannoo et al., 1999; Piperidis et al., 2010). 

O gênero Saccharum pertence à família Poaceae (Gramineae), subfamília 

Panicoideae, tribo Andropogoneae, subtribo Saccharinae Benth. (Daniels & Roach, 1987). 

O chamado “Complexo Saccharum” compreende um complexo de espécies relacionadas 

que se intercruzam e têm sua origem envolvida com a da cana-de-açúcar. Este complexo 

formado por espécies do gênero Erianthus, Miscanthus, Sclerostachya, Narenga e 

Saccharum (Mukherjee, 1957). 

Dados provenientes de isoenzimas, de polimorfismos de comprimento de 

fragmentos de restrição (RFLP), de polimorfismos de comprimento de fragmentos 

amplificados (AFLP), de microssatélites (SSR) e de sequenciamento de DNA nuclear e 

citoplasmático possibilitaram esclarecer as relações entre as espécies cultivadas de cana-

de-açúcar e as espécies selvagens relacionadas. De acordo com esses estudos, a cana-de-

açúcar evoluiu de uma linhagem específica restrita ao gênero Saccharum, incluindo tanto 

as espécies cultivadas quanto as selvagens (Figura 1). A implicação desse fato é que as 

espécies cultivadas surgiram a partir das espécies selvagens de Saccharum e não sofreram 

introgressões secundárias com outros gêneros do complexo Saccharum, como Miscanthus 

e Erianthus, como antes havia se especulado (Grivet et al., 2004; D’Hont et al., 2006; 

D’Hont et al., 2008). 

As espécies de cana-de-açúcar apresentam grande diversidade de tamanho, 

forma, composição, origem e centros de distribuição. Embora as espécies possuam 

fenótipos diferenciados, análises filogenéticas sugerem que a divergência entre elas seja 

recente. O tempo de divergência entre as espécies S. spontaneum e as outras cinco espécies 

do gênero é estimado em 580-780 mil anos atrás, e entre as demais espécies do gênero 

Saccharum (exceto S. spontaneum) por volta de 0-220 mil anos atrás. Uma das razões 

pelas quais as espécies poderiam ter alcançado grande diversidade em um curto espaço de 

tempo é o seu genoma nuclear complexo (Takahashi et al., 2005). 
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Figura 1. Cenário compatível com os dados moleculares disponíveis para a evolução e 
domesticação da cana-de-açúcar (adaptado de D’Hont et al., 2008). 

 

Saccharum spontaneum é umas das espécies silvestres de cana-de-açúcar e 

apresenta uma grande variedade de tamanho entre as plantas. São conhecidos desde 

espécimes com aspecto arbustivo e sem colmos até aqueles com colmos grandes com mais 

de 5 m de altura. Seus colmos são geralmente finos e com baixa concentração de açúcar. 

Possui alta adaptabilidade a diferentes condições ecológicas, crescendo geralmente nos 

arredores de cursos de água, regiões desérticas ou condições salinas. A espécie tem uma 

distribuição ampla, que cobre algumas ilhas do Pacífico, Melanésia, Ásia tropical, Oriente 

Médio e parte da África. A Índia é o seu centro de origem e diversidade (Daniels & Roach, 

1987; Roach, 1995; Grivet et al., 2004, 2006). 

Saccharum robustum tem sido reportada em ocorrência natural na Nova Guiné 

e nas ilhas adjacentes à Melanésia. São plantas extremamente vigorosas, formando 

touceiras compactas. O caule é duro e lenhoso, às vezes oco no centro, com pouco ou 

nenhum açúcar. Hipóteses sugerem que Saccharum officinarum poderia ter evoluído a 

partir de S. robustum (Jannoo et al., 1999). Essa espécie é considerada como a cana nobre 
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pela presença de colmos grandes, espessos, suculentos e ricos em açúcar. Seu centro de 

origem e diversidade é atribuído à região da Nova Guiné (Bremer, 1961; Daniels & Roach, 

1987). 

Saccharum barberi e Saccharum sinense eram cultivadas na Índia e China, 

respectivamente, antes da utilização em massa das cultivares híbridas. Seus colmos têm 

alto teor de açúcar e muitos clones são tolerantes a doenças e estresses ambientais. 

Entretanto, o uso dessas espécies no melhoramento é restrito devido à sua baixa floração e 

fertilidade (Screenivasan et al., 1987). Dados moleculares apontam para uma origem 

interespecífica dessas espécies, resultantes da migração de S. officinarum juntamente com 

povos Austronésios por volta de 1000 a.C. da Nova Guiné para a Índia e China, onde 

ocorreu a hibridização com formas locais de S. spontaneum produzindo as espécies S. 

barberi e S. sinense, respectivamente (D’Hont et al., 2002). 

Saccharum edule é caracterizada pela sua inflorescência abortiva, colmos 

grandes e espessos, mas com ausência de açúcar. São cultivadas tradicionalmente na 

Melanésia e em jardins da Nova Guiné até Fiji. Sua distribuição restrita indica que foi 

reconhecida depois da dispersão de S. officinarum pelos viajantes na área da Nova Guiné 

(Daniels & Roach, 1987; Roach, 1995; Grivet et al., 2006). 

 

2.1.3 Relações filogenéticas do gênero Saccharum com outras gramíneas  

Os primeiros estudos de genética comparativa envolvendo as espécies de cana-

de-açúcar foram realizados utilizando como referência informações sobre mapas genéticos 

de milho (D’Hont et al., 1994). Uma das representações mais clássicas de genética 

comparativa de gramíneas é o “cropcircle” (Figura 2), que representa o alinhamento dos 

genomas de seis gramíneas (arroz, milho, sorgo, milheto, cana-de-açúcar e espécies da 

tribo Triticeae) a partir de 19 grupos de ligação de arroz. A ordem desses grupos reflete o 

genoma circularizado do ancestral das gramíneas (Moore et al., 1995; Devos, 2005). 
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Figura 2. “Cropcircle” – Alinhamento do genoma de seis gramíneas com 19 grupos de ligação de 

arroz. Os dados foram redesenhados pelos segmentos de ligação de arroz (definido por 
linhas radiais) formados nos cromossomos (codificados por cores e numeração de 
linhas). As linhas finas tracejadas correspondem aos segmentos duplicados. Inversões 
de conjuntos de sequências dentro de um segmento de ligação não são mostradas. 
Cromossomos formados pela inserção de um segmento no outro são mostrados pelas 
linhas pretas com as setas indicando a direção e o ponto de inserção. Os pontos de 
quebra nos cromossomos (envolvidos nos eventos de inserção) são indicados pelos 
círculos divididos (Moore et al., 1995). 

 

O mapa integrado do genoma de gramíneas revelou a existência de padrões 

coerentes com as relações taxonômicas entre as espécies analisadas (Figura 3). O primeiro 

clado é representado pelo arroz (único representante da subfamília Bambusoideae); o 

segundo pela aveia e demais gêneros da tribo Triticeae (subfamília Pooideae); e o terceiro 

é representado pelos vários membros da subfamília Panicoideae, em que a cana-de-açúcar 

foi alocada. Cumpre destacar a proximidade identificada entre os genomas de Sorghum e 

Saccharum, gêneros pertencentes à tribo Andropogoneae (Devos & Gale, 1997). 
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Figura 3. Relações taxonômicas entre alguns gêneros da família Poaceae (Devos & Gale, 1997). 

 

A partir de dados de polimorfismo de fragmentos de restrição (RFLP) vários 

grupos de ligação foram localizados nos genomas de cana-de-açúcar e sorgo, revelando 

alto grau de sintenia entre essas espécies (Grivet et al., 1994; Dufour et al., 1997; 

Guimarães et al., 1997; Ming et al., 1998, Ming et al., 2002). A filogenia entre cana-de-

açúcar e grupos relacionados também foi estudada pela análise de regiões de espaçadores 

intergênicos. Em geral, os acessos de Erianthus spp. (incluindo E. giganteus, também 

denominada de Saccharum giganteum), Miscanthus sinensis, Sorghum bicolor e Zea Mays 

tenderam a formar grupos distintos. As espécies de cana-de-açúcar estão mais 

estreitamente relacionadas com M. sinensis e E. giganteus (Complexo Saccharum) do que 

com o sorgo e milho (Pan et al., 2000). 

A fim de se avaliar a micro-sintenia existente entre os genomas de sorgo e 

cana-de-açúcar foi realizado um alinhamento entre 20 sequências de BACs (cromossomos 

artificiais de bactéria) de cana-de-açúcar contra um assembly do genoma de sorgo, obtido 

através de sequenciamento de nova geração (pirosequenciamento 454). As regiões gênicas 

de cana-de-açúcar compartilharam, em média, 95,2% de identidade com sorgo, 

evidenciando uma alta micro-sintenia entre os genomas das duas espécies de gramíneas. 

Aproximadamente 53% das sequências dos BACs alinharam com o genoma de sorgo. As 
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regiões não alinhadas consistiram, basicamente, de sequências não codificadoras e 

repetitivas (Wang et al., 2010). Mesmo com a presença de uma alta micro-sintenia, a partir 

da análise dos dados de bibliotecas de BACs para uma cultivar brasileira de cana-de-açúcar 

(SP80-3280), sugere-se que o genoma de cana-de-açúcar sofreu grandes rearranjos 

incluindo inversões e translocações em relação ao genoma de sorgo (Figueira et al., 2012). 

Os tamanhos médios das regiões CDS (Coding DNA Sequences) entre as duas 

espécies não são significativamente diferentes. Entretanto, os íntrons e regiões intergênicas 

são mais longas em cana-de-açúcar do que em sorgo, o que sugere que a cultura passou ou 

está passando por uma expansão do genoma em relação ao genoma de sorgo. Essa 

expansão se dá, principalmente, por amplificação no conteúdo de elementos transponíveis 

(De Setta et al., 2014). 

 

2.1.4 As cultivares modernas de cana-de-açúcar 

O genoma da cana-de-açúcar é altamente complexo: poliploide, aneuploide e 

com número variável de cromossomos entre as espécies. Trata-se de um genoma grande, o 

que dificulta a compreensão de sua arquitetura genética. Em relação ao número de 

cromossomos, as espécies de cana-de-açúcar apresentam variação, tanto entre elas, quanto 

em clones dentro de uma mesma espécie. Em decorrência da variação desses valores, o 

tamanho do genoma também é variável (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Número de cromossomos, número básico e tamanho do genoma de espécies do gênero 
Saccharum. 

Espécie Número diploide 
de cromossomos 

Número 
básico (x) 

Tamanho total do 
genoma (Gb)** 

Tamanho 
monoploide (Mb) 

S. spontaneum 40 a 128 8 3,36 a 12,64 843,1 
S. robustum 60 e 80 8 7,65 e 11,78 984,9 
S. officinarum 80 10 7,50 a 8,55 984,9 
S. barberi 81 a 124 - - - 
S. sinense 116 a 120 - - - 
S. edule 60, 70 e 80 10* - - 

* Geralmente aneuploides ** Considerando o genoma poliploide 
Fonte: Screenivasan et al. (1987); Price (1995); Roach (1995); D’Hont et al. (1998); Grivet et al. (2006); 

Zhang et al. (2012). 
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Variedades modernas de cana-de-açúcar representam híbridos complexos entre 

S. officinarum e S. spontaneum, principalmente, com mínima contribuição de S. sinense, S. 

barberi e S. robustum (D’Hont et al., 1996; Piperidis et al., 2010). Os altos teores de açúcar 

derivam de formas cultivadas de S. officinarum e as características de robustez, resistência 

a doenças e capacidade de produzir socas, foram obtidas de S. spontaneum durante o 

processo de nobilização. O processo de produção de híbridos de cana-de-açúcar utiliza 

retrocruzamentos com S. officinarum a partir de um cruzamento com S. spontaneum 

(Bremer, 1961; Roach, 1995). 

Como consequência dos processos de nobilização (retrocruzamentos 

sucessivos com um parental S. officinarum) , as cultivares modernas de cana-de-açúcar são 

consideradas híbridos interespecíficos com aproximadamente 80% dos cromossomos 

derivados de S. officinarum, 10-15% de S. spontaneum e 5-10% de cromossomos 

recombinantes (D’Hont et al., 1996; Piperidis et al., 2010; Yu et al., 2018). Além disso, há 

a presença aneuploidias para ambos os genomas parentais (S. officinarum e S. 

spontaneum), com números de cromossomos de 2n = 102-127 (Cuadrado et al., 2004).  

A partir de informações obtidas por estudos de hibridização in situ em cana-de-

açúcar foi proposta uma representação esquemática da organização cromossômica das 

cultivares modernas (Figura 4). Esse esquema ilustra as principais características da 

constituição cromossômica da cana-de-açúcar: poliploidia elevada, aneuploidia, origem 

interespecífica dos cromossomos com ocorrência de cromossomos recombinantes 

interespecíficos e existência de diferenças estruturais entre cromossomos das espécies que 

a originaram (D’Hont, 2005). 

 

2.2 RECURSOS GENÔMICOS EM CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Com os recentes avanços nas ferramentas de análise genômica e o 

sequenciamento de nova geração, iniciou-se uma nova era para os estudos que tentam 
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desvendar a natureza complexa do genoma de cana-de-açúcar. Apesar dos avanços 

alcançados ainda não se pode comparar com o patamar em que se encontram os estudos de 

outras espécies, como arroz e milho, por exemplo, pela extensa disponibilidade de recursos 

genômicos para essas culturas na literatura (Thirugnanasambandam et al., 2018).  

 
Figura 4. Representação esquemática da composição cromossômica das cultivares modernas de 

cana-de-açúcar. Cada barra representa um cromossomo. As barras amarelas e laranjas 
correspondem a cromossomos, ou segmentos cromossômicos, de S. officinarum e S. 
spontaneum, respectivamente. Cromossomos da mesma linha são homólogos (ou 
homeólogos) (Adaptado de Garsmeur et al., 2018). 

 

 

O conhecimento disponível sobre os aspectos evolutivos e estrutura genômica 

de cana-de-açúcar foi obtido graças aos recursos de mapas genéticos, sequenciamento de 

ESTs, transcritomas, bibliotecas de BACs e sequências genômicas (Souza et al., 2011). 

Um resumo dos recursos disponíveis para a cultura está apresentado na Tabela 2, alguns 

dos artigos citados na tabela serão apresentados com maior detalhamento. 

 

 

 

Tamanho monoploide: 
~ 900 Mb 

Tamanho total: 
~ 10 Gb 
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Tabela 2. Resumo dos recursos genômicos disponíveis para cana-de-açúcar até 2018. 

RECURSO 

GENÔMICO 
DESCRIÇÃO E REFERÊNCIA 

Genomas § Assembly da cultivar R570 (Aitken et al., 2016) 

 § Draft assembly da cultivar SP80-3280 (Riaño-Pachón & 

Mattiello, 2017) 

 § Genoma monoploide da cultivar R570 (Garsmeur et al., 2018) 

 § Assembly de S. spontaneum (Zhang et al., 2018) 

Genomas organelares § Cloroplasto, cultivar NCo310 (Asano et al., 2004) 

 § Cloroplasto, cultivar SP80-3280 (Calsa Junior et al., 2004) 

 § Cloroplasto, cultivar Q155 (Hoang et al., 2015) 

 § Cloroplasto, cultivar RB867515 (Vidigal et al., 2016) 

 § Mitocôndria, cultivar Khon Kaen 3 (Shearman et al., 2016) 

Banco de dados: ESTs e 

genes 

§ SUCEST (Vettore et al., 2001) 

§ Saccharum officinarum Gene Index version 3 (SoGI, 2017) 

Transcritomas § Montados a partir de short-reads (Cardoso-Silva et al., 2014),  

(Vicentini et al., 2015), (Li et al., 2016), (Belesini et al., 2017) 

 § Montados a partir de long-reads (Hoang et al., 2017) 

Mapas genéticos § Mapas de alta densidade (Rossi et al., 2003), (Aitken et al., 

2005), (Garcia et al., 2006) 

 § Obtidos a partir de marcadores moleculares DArT (Aitken et al., 

2014a) 

Bibliotecas de BACs § Cultivar R570 (Tomkins et al., 1999) 

 § Cultivar SP80-3280 (Figueira et al., 2012) e outras cultivares 

(Souza et al., 2011) 

Fonte: Adaptado de Thirugnanasambandam et al. (2018). 
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2.2.1 Elementos transponíveis em cana-de-açúcar 

Vários estudos independentes já caracterizaram a composição de elementos 

transponíveis em cana-de-açúcar. Um dos primeiros publicados foi baseado no 

sequenciamento de bibliotecas de ESTs (Expressed Sequence Tags) de cana-de-açúcar. 

Dos 276 fragmentos que foram completamente sequenciados, 128 eram elementos 

retrotransposons e 148 transposons de DNA, agrupados em 21 famílias de elementos 

diferentes. A superfamília Ty1/Copia foi a mais abundante, com 64% dos retrotransposons 

(Rossi et al., 2001). Diferentes elementos dentro de uma mesma classe exibiram padrões de 

expressão diferenciais em diferentes tipos de tecido vegetal da cultura, mas não apresentam 

expressão tecido-específica (De Araujo et al., 2005). 

O mesmo padrão de proporção de elementos transponíveis em cana-de-açúcar 

também foi encontrado em outros trabalhos na literatura. Para a cultivar de cana-de-açúcar 

R570, o conteúdo de DNA repetitivo atinge 50% das sequências dos BACs analisados, dos 

quais 49,4% são elementos transponíveis e 0,43% repetições satélites. Os retrotransposons 

foram os mais frequentes entre as classes destes elementos. A superfamília Ty3/Gypsy 

aparece em maior proporção (58%) em relação à Ty1/Copia (42%). Os retrotransposons 

não-LTR somaram 17% e transposons de DNA representaram 18% do total. A maioria dos 

elementos foram encontrados em vários haplótipos hom(e)ólogos. Em contraste com a 

colinearidade e conservação dos genes, não foi encontrada colinearidade generalizada para 

os elementos móveis entre haplótipos da cultivar R570 (De Setta et al., 2014; Garsmeur et 

al., 2011).  

Do total de nucleotídeos sequenciados a partir de uma biblioteca de BACs da 

variedade comercial de cana-de-açúcar SP80-3280, 45,2% correspondem a elementos 

repetitivos. Desse número, 85,2% são retrotransposons da ordem LTR (48,1% Ty1/Copia e 

51,6% Ty3/Gypsy) e 3,5% pertencem à ordem não-LTR (L1, RTE, SINE e SINE/tRNA) 

(Figueira et al., 2012). 
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2.2.2 Identificação de genes de interesse 

Uma das primeiras iniciativas de grande impacto envolvendo a caracterização 

de genes de cana-de-açúcar foi o sequenciamento de bibliotecas de ESTs (Expressed 

Sequence Tags) realizado no âmbito do projeto SUCEST (http://sucest-fun.org). O projeto 

gerou 237.954 ESTs, organizadas em 43.141 transcritos putativos únicos (26.803 contigs e 

16.338 singletons). Com uma taxa de 22% de redundância dos transcritos, foram 

identificados 33.620 genes únicos (Vettore et al., 2003). 

Após o sequenciamento dos ESTs de cana-de-açúcar pelo SUCEST, o passo 

seguinte foi a realização do estudo de identificação de funções dos genes putativos 

identificados, pelo projeto SUCEST-FUN (Menossi et al., 2008). Foram identificados 179 

genes que são diferencialmente expressos em resposta à seca, deficiência de fósforo, 

herbivoria e à presença de bactérias endofíticas (pelo menos em uma condição) (Rocha et 

al., 2007). Em relação à resposta ao frio, foram identificados 64 genes diferencialmente 

expressos. Dentre eles, 20 genes ainda não tinham sido associados a essa condição 

(Nogueira et al., 2003). O mesmo conjunto de dados, analisado por outra abordagem, 

permitiu a identificação de 30 novos genes de resposta ao frio (Vicentini & Menossi, 

2007). 

Genes que regulam o teor de sacarose foram identificados como 

diferencialmente expressos, comparando plantas de populações de baixo e alto teor de 

sacarose. Foram descritos 238 genes com nível expressão associado ao conteúdo de 

sacarose, que podem ser potencialmente úteis no desenvolvimento de plantas com maiores 

teores desse polissacarídeo. A análise de expressão gênica diferencial em populações 

contrastantes para teor de sacarose sugeriu uma possível sobreposição dos processos de 

biossíntese de sacarose com processos de resistência à seca e metabolismo de parede 

celular (Papini-Terzi et al., 2009). 

Iskandar et al. (2011) investigaram genes associados ao estresse abiótico para 

determinar sua expressão associada ao acúmulo de sacarose em células de cana-de-açúcar. 

No subconjunto de genes identificados como potencialmente associados ao acúmulo de 

sacarose foram encontrados genes que codificam enzimas envolvidas no metabolismo de 

aminoácidos, transporte de açúcar e fatores de transcrição. Estes autores observaram uma 
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correlação significativa entre a expressão de genes relacionados ao estresse com aqueles 

relacionados ao conteúdo de sacarose em cana-de-açúcar. Correlações significativas foram 

encontradas não apenas em vários tecidos do colmo, mas também em colmos maduros de 

diferentes genótipos. 

Genes relacionados ao déficit hídrico foram estudados por Kido et al. (2012). 

Genótipos contrastantes de cana-de-açúcar (resistentes e não-resistentes à seca) foram 

analisados sob estresse hídrico, utilizando bulks de tecidos retirados da raiz. Dos 213 genes 

candidatos identificados, 145 foram considerados completamente novos (sem sequências 

homólogas no banco de dados consultado). 

Zhang et al. (2013) investigaram genes que sintetizam sacarose em três 

espécies do gênero Saccharum que contribuíram para as cultivares modernas de cana-de-

açúcar: S. officinarum, S. robustum e S. spontaneum. Cinco genes foram identificados e 

caracterizados, constituindo a família gênica ScSuSy (Sugarcane Sucrose Synthase). Pela 

análise da frequência de SNPs nos transcritos, os autores concluíram que estes genes se 

diferenciaram antes da divergência do gênero na tribo Andropogoneae, há pelo menos 12 

milhões de anos. Foi também descoberto um novo gene que codifica uma família de 

proteínas denominadas de Metalotioneínas (ScMT2-1-3). Essas proteínas desempenham 

um papel importante no mecanismo de tolerância e acumulação de metais pesados em 

plantas (Guo et al., 2013). 

Sequências de 3.117 BACs da cultivar R570 foram anotadas por uma 

combinação de predição de genes de novo e procura em bancos de dados. Foram preditas e 

anotadas 1.400 regiões codificadoras, com uma razão de 3,8 CDS (Coding DNA 

Sequences) por 100 kb (De Setta et al., 2014). 

Vicentini et al. (2015) analisaram os transcritomas obtidos em larga escala para 

dois genótipos de cana-de-açúcar contrastantes em relação ao conteúdo de lignina. Os 

genótipos utilizados no estudo foram IACSP04-065 e IACSP04-627, ambos derivados de 

um cruzamento desenvolvido pelo Centro de Cana-de-açúcar do Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC). Foi gerado um conjunto de 85.151 transcritos usando a tecnologia de 

RNAseq e assembly de novo. Mais de 2.000 transcritos apresentaram expressão diferencial 
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entre os genótipos, incluindo diversos genes envolvidos na via biosintética da lignina 

(Vicentini et al., 2015). 

Em relação ao comportamento dos diferentes alelos de um gene entre os 

cromossomos dentro de um grupo de hom(e)ologia observa-se uma alta colinearidade geral  

dos genes entre os haplótipos de cana-de-açúcar, além de uma alta conservação da 

estrutura e sequência dos alelos homólogos e homeólogos. A colinearidade geral é 

perturbada por apenas algumas duplicações segmentares (Garsmeur et al., 2011).  

Em concordância com os achados de Jannoo et al. (2007), Gasmeur et al. 

(2011) sugeriram que a alta poliploidia em cana-de-açúcar não induziu um rearranjo 

generalizado do seu genoma, desafiando, assim, a ideia de que a poliploidia induz 

rapidamente um rearranjo generalizado de genomas. A conservação entre alelos 

hom(e)ólogos, apesar da extrema redundância observada nesse caso, levanta a questão dos 

mecanismos genéticos envolvidos. Conforme salientam estes autores, o modo de 

pareamento cromossômico pode ter um forte impacto sobre a evolução do genoma. Em 

particular, o rearranjo recorrente aleatório dos cromossomos na meiose em autopoliploides 

poderia atuar contra a estabilidade funcional de todos os alelos, porque poderia dar origem 

a indivíduos (e gametas) sem um conjunto completo de genes funcionais. 

 

2.2.3 Genomas nucleares  

O genoma da espécie selvagem de cana-de-açúcar Saccharum spontaneum foi 

sequenciado com base no DNA obtido de uma planta haploide (AP85-441). A sequência de 

referência obtida foi constituída por 32 pseudo-cromossomos, representando oito grupos de 

homologia, com quatro membros cada (4 conjuntos monoploides). Foram gerados 267,5 

Gb de short reads, a partir do sequenciador Illumina Hiseq 2500, e 295 Gb de long reads 

PacBio, a partir de 712 bibliotecas de BACs. O assembly final obtido tem tamanho total de 

3,13 Gb e N50 de 45 kb (Zhang et al., 2018). 

Para obter as pseudo-moléculas de cromossomos foi utilizada ainda a 

tecnologia Hi-C (High-throughput Chromatin Conformation). Os 32 pseudo-cromossomos 

formados ancoraram 2,9 Gb do genoma montado e 97% do conteúdo gênico. Um mapa 
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genético denso com 998.370 SNPs foi usado para se validar o assembly e constatou-se que 

89% dos contigs foram alocados na ordem e nos cromossomos corretos (Zhang et al., 

2018). 

O conteúdo de DNA repetitivo compreendeu 58,65% do assembly do genótipo 

AP85-441. Os retrotransposons do tipo LTR foram os elementos mais abundantes com 

45,62% do genoma. As superfamílias mais expressivas foram Ty3/Gypsy (26,04%) e 

Ty1/Copia (14,19%). Foram preditos in silico 35.525 genes com os seus respectivos alelos 

nos pseudo-cromossomos. Entre os genes preditos 4.289 (12,7%) apresentaram quatro 

alelos, 9.792 (27,6%) três, 14.797 (41,7%) dois e 6.647 (18,7%) um único alelo.  O número 

total de alelos foi de 82.773, com uma média de 2,3 alelos por gene (Zhang et al., 2018).  

O genoma monoploide para a cultivar de cana-de-açúcar R570 foi montado 

baseado na alta colinearidade existente entre o genoma da cultivar e aquele de sorgo. 

Foram selecionados 4.660 BACs de cana-de-açúcar que correspondem à porção gênica 

(eucromatina) dos 10 cromossomos que compõem o genoma de sorgo, permitindo a 

obtenção de minimum tiling path (Figura 5). Os BACs foram sequenciados utilizando-se a 

tecnologia long-reads PacBio. A montagem dos contigs produziu um single tiling path 

com 382 Mb, dispostos em 10 super-scaffolds (3.965 contigs) que correspondem aos 

cromossomos de sorgo (Garsmeur et al., 2018).  

Das sequências da cultivar R570 montadas, 43% apresentaram similaridade 

com elementos transponíveis. A proporção um pouco abaixo do que é referenciado na 

literatura pode estar relacionada à fração do genoma sequenciado ser eucromatina. As 

famílias mais abundantes for Gypsy Chromovirus e Copia Maximus/SIRE (Garsmeur et al., 

2018). 

Foram preditos 25.316 genes (13% das sequências montadas), em que somente 

17% não apresentaram colinearidade com sorgo. Com base nos pares de genes ortólogos 

foi possível estimar o tempo de divergência entre cana-de-açúcar e sorgo em 8,5 milhões 

de anos, superior às estimativas anteriores (Garsmeur et al., 2018). 
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Figura 5. Estratégia de sequenciamento para o genoma monoploide da cultivar R570. a) Produção 
dos reads para cada um dos BACs da R570, formando “Tags”; b) Alinhamento das 
“Tags” em cada cromossomo no genoma de sorgo, permitindo a ancoragem dos BACs; 
c) Seleção e sequenciamento dos BACs que formaram um caminho único de BACs, que 
correspondem ao genoma monoploide da R570; d) Eliminação regiões de sobreposição 
entre os BACs; e) Super-scaffolds que pertencem a cromossomos homo(e)ólogos 
distintos. Cromossomos originados de S. officinarum estão representados em laranja e S. 
spontaneum em vermelho (Adaptado de Garsmeur et al., 2018). 

 

 

2.2.4 Genoma cloroplastidial 

O genoma cloroplastidial de cana-de-açúcar já foi sequenciado e montado para 

diversas cultivares utilizando tecnologias de sequenciamento diferentes. Dentre as 

cultivares que já tiveram seu genoma cloroplastidial sequenciado estão: NCo310 (Asano et 

al., 2004), SP80-3280 (Calsa Junior et al., 2004), Q155 (Hoang et al., 2015) e RB867515 

(Vidigal et al., 2016). De forma geral, os tamanhos dos genomas publicados tiveram 

pequenas divergências entre eles. 

O primeiro genoma cloroplastidial de uma cultivar de cana-de-açúcar 

publicado foi o da cultivar NCo310, obtido por sequenciamento de produtos de PCR 

utilizando primers que amplificam diferentes regiões do cloroplasto. A sequência de 

referência obtida representa uma molécula de DNA circular com 141.182 pb. O genoma 

cloroplastidial montado é constituído de uma região LSC (Large Single Copy) de 83.048 

pb, uma região SSC (Small Single Copy) de 12.544 pb, e um par de IRs (Inverted Repeats) 
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de 22.795 pb cada (Asano et al., 2004). As sequências obtidas para os genomas 

cloroplastidiais das cultivares Q155 (Hoang et al., 2015) e RB867515 (Figura 6) (Vidigal 

et al., 2016) apresentam um par de base a menos. 

 

 
Figura 6. Representação esquemática de uma das isoformas do genoma cloroplastidial da cultivar 

RB867515 (Feitosa, 2017). 
 

Os genomas de cloroplasto das cultivares Q155 (Hoang et al., 2015) e 

RB867515 (Vidigal et al., 2016) foram baseados em sequenciamento de nova geração com 

alta cobertura,  2.357 e 7.675 X, respectivamente, enquanto para SP80-3280 foi utilizado 
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uma cobertura de 8X (Calsa Junior et al., 2004). A informação obtida com esses estudos 

confirma a alta conservação existente entre os genomas cloroplastidiais das cultivares, 

como um resultado da base genética estreita das modernas cultivares de cana-de-açúcar 

(Thirugnanasambandam et al., 2018). 

 

 

2.2.5 Genoma mitocondrial 

Shearman et al. (2016) obtiveram uma sequência de referência para o genoma 

mitocondrial da cultivar híbrida de cana-de-açúcar Khon Kaen 3 utilizando long-reads 

PacBio. Foram montados dois cromossomos correspondentes ao genoma mitocondrial, não 

apresentando evidências de recombinação entre eles. O cromossomo maior, denominado 

de cromossomo 1, apresenta 300.778 pb, enquanto o menor, cromossomo 2 apresenta 

144.698 pb. A falta de grandes repetições compartilhadas por esses dois cromossomos e a 

ausência de recombinação entre eles foram interpretadas como evidências de que o genoma 

mitocondrial de cana-de-açúcar não é composto por um cromossomo circular mestre e 

outros mini círculos, mas sim por dois cromossomos completamente separados (Shearman 

et al., 2016). 

Para a cultivar RB867515 também foi obtida uma montagem dos genomas 

mitocondriais, utilizando sequenciamento de nova geração. A sequência de referência 

obtida para o cromossomo maior apresenta um comprimento total de 300.765 pb (8 bases a 

menos do que a sequência obtida para a cultivar Khon Kaen 3) enquanto a sequência do 

cromossomo 2 apresenta 194.383 pb (Figura 7). Foram anotadas 39 sequências CDS, 

incluindo 5 genes hipotéticos conservados,  5 rRNAs, 18 tRNAs e 9 fragmentos de genes 

provavelmente transferidos de cloroplastos por transferência horizontal (Feitosa, 2017).  
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Figura 7. Representação dos 

cromossomos 1 e 2 do 

genoma mitocondrial da 

cultivar de cana-de-açúcar 

RB867515 (Adaptado de 

Feitosa, 2017). 
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2.3 SEQUENCIAMENTO DE GENOMAS VEGETAIS 

Com as iniciativas de sequenciamento de genomas de várias espécies de 

plantas, principalmente as pertencentes à família das gramíneas, alguns estudos em larga 

escala sobre a composição do genoma repetitivo dessas espécies já foram realizados. Uma 

das primeiras espécies de gramíneas a ter o seu genoma publicado foi o arroz (IRSG, 

2005), seguido do genoma de milho (Schnable et al., 2009) e sorgo (Paterson et al., 2009). 

 

§ Arroz 

O primeiro genoma de gramínea sequenciado, e o segundo entre as plantas, foi 

o do arroz. Foram publicados dois trabalhos, separadamente, e no mesmo ano com a 

montagem dos genomas de O. sativa ssp. indica (Yu et al., 2002) e O. sativa ssp. japonica 

(Goff et al., 2002). Depois disso, em 2005 foi publicado o assembly do International Rice 

Genome Sequencing Project (IRSG, 2005). 

O tamanho do genoma de arroz é bastante pequeno, se comparado ao genoma 

de cana-de-açúcar, ~389 Mb para Oryza sativa L. O arroz cultivado é uma planta diploide 

(2n=12) e considerada modelo entre as gramíneas (Goff et al., 2002). Cerca de 35% do 

genoma de O. sativa ssp. japonica é composto por elementos transponíveis. Os 

retrotransposons (163.800) estão presentes em maior número que os transposons de DNA 

(61.900). Entretanto, quando o tamanho dos elementos é levado em consideração, os 

retrotransposons contribuem com 19,4% do genoma enquanto os transposons de DNA 

somam 13,0% (IRSG, 2005). 

Em relação ao conteúdo de retrotransposons, a ordem LTR foi predominante, 

representando 76,2% dos retrotransposons, enquanto os não-LTR somaram 23,8% (dentro 

da classe dos retrotransposons). Das superfamílias de retrotransposons LTR, Ty3/Gypsy 

(10,9%) é mais abundante no genoma de arroz do que Ty1/Copia (3,9%). Elementos não-
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LTR contribuíram com uma pequena fração do genoma, LINEs com 1,1%, SINEs com 

0,1% e outros elementos não classificados somaram 3,4% (IRSG, 2005). 

A distribuição dos transposons de DNA foi mais uniforme entre as 

superfamílias identificadas. Das cinco superfamílias presentes no genoma de arroz, Tc1-

Mariner apresentou o maior números de cópias (67.000), mas, quando o tamanho dos 

elementos é levado em consideração, a superfamília Mutator contribuiu com a maior 

fração do genoma (3,6%) e superou a superfamília mais numerosa (2,3%). A superfamília 

que foi menos representada, tanto em número quanto tamanho foi hAT, com 1100 

elementos e 0,4% do genoma (IRSG, 2005). 

No genoma de arroz foram preditos 37.544 genes, com uma densidade de 1 

gene cada 9,9 kb, e tamanho médio de 2.699 pb. Foram identificados 175.203 éxons, 

totalizando 44 Mb.  O número médio de éxons por gene foi de 4,7, com tamanho médio de 

254 pb. Em relação aos íntrons, os 137.659 elementos somaram 56 Mb do genoma de 

arroz, com uma média de 3,7 íntrons por gene e tamanho médio de 413 pb (IRSG, 2005). 

Outros genomas de arroz foram publicados, com destaque para o da espécie 

silvestre O. brachyantha (Chen et al., 2013), com genoma menor de 261 Mb; O. 

glaberrima (Wang et al., 2014), chamado arroz Africano com 316 Mb; e mais 

recentemente os genomas de O. coarctata (Mondal et al., 2017), o arroz silvestre asiático, 

tetraploide (2n=4X=46) com tamanho de genoma estimado em 665 Mb; e por fim O. 

granulata (Wu et al., 2018), com o maior genoma para o gênero de ~777 Mb, ocasionado 

por recentes transposições de retrotransposons LTR.  

 

§ Sorgo 

O genoma de sorgo (Sorghum bicolor) é diploide (2n=2x=20) e tem ~730 Mb. 

A montagem do genoma foi feita por sequenciamento whole genome shotgun para o 

genótipo de sorgo BTx623 e validado por mapas genéticos e físicos. Em relação ao 

conteúdo de DNA repetitivo, o genoma de sorgo é constituído por 55% de 

retrotransposons, valor intermediário entre os genomas de milho (79%) e arroz (26%). 

Desses apenas 0,1% são elementos não-LTR e 0,1% ainda não foram classificados. O 
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restante são compostos por LTRs (54,5%). Não foram detectados elementos SINE no 

genoma de sorgo, ou a porcentagem para o genoma não foi significativa (Paterson et al., 

2009).  

Os transposons de DNA contribuem com 7,5% do genoma de sorgo. Foram 

identificadas quatro superfamílias, em que CACTA (ou CMC) foi a mais abundante, 

representando 4,8% do genoma, enquanto a menos representativa foram as hAT e 

PIF/Harbinger com 0,02% cada. Foram identificados também elementos MITE (Stowaway 

e Tourist), que somaram 1,7% do genoma, e Helitrons com 0,8% (Paterson et al., 2009). 

Há grande composição de retrotransposons LTR pericentroméricos. Eventos de inserção de 

LTRs jovens (10 mil anos atrás) apareceram distribuídos aleatoriamente nos cromossomos, 

o que sugere que esses elementos foram eliminados preferencialmente de regiões ricas em 

genes e acumulados em regiões pobres em constituição gênica. Foram datadas duas ondas 

de retrotransposição no genoma dessa gramínea, uma menor há 1-2 milhões de anos e 

outra maior há 1 milhão de anos atrás (Paterson et al., 2009). 

Dos 34.496 modelos gênicos identificados no genoma de sorgo, 27.640 foram 

considerados genes codificadores de proteínas bona fide, por acumularem evidências de 

homologia e predição de genes ab initio com sequências expressas de sorgo, milho e cana-

de-açúcar. Os genes têm tamanho médio de 2.873 pb (sem regiões UTR), e densidade de 1 

gene por 24 kb. Foram identificados 129.000 éxons, com uma média de 4,7 éxons por 

gene. Foi previsto um tamanho médio dos íntrons de 436 pb (Paterson et al., 2009). 

Em 2017 a montagem do genoma de referência de sorgo foi atualizada. As 

ordens de algumas sequências foram alteradas, e o tamanho total da sequência de 

referência passou a ser de ~800 Mb. O número de genes anotados também sofreu 

alterações, aumentando em 24% (34.211 genes), assim como o tamanho médio dos genes 

foi reduzido para 1.835 pb. Em relação ao conteúdo de DNA repetitivo, a predição 

realizada a partir da análise do novo assembly produziu estimativas (67,5%) ligeiramente 

superiores à versão anterior. Em contrapartida a frequência de erros foi reduzida em 10x, 

para 1 a cada 100 kb (McCormick et al., 2018).  

 

§ Milho 



 

 

 39 

O genoma de milho (Zea mays) é diploide (2n=2x=20) e foi montado a partir 

de sequenciamento shotgun, utilizando bibliotecas de BACs e fosmídeos derivados de um 

mapa genético e físico integrado para a linhagem B73. O tamanho do genoma foi estimado 

em 2,3 Gb. O genoma do milho é considerado como um dos mais representativos em 

termos de composição de elementos repetitivos, pois quase 85% da sua constituição são 

elementos genéticos móveis, dispersos não uniformemente pelo genoma. Muitos dos 

elementos transponíveis, em especial os primeiros representantes das superfamílias CACTA 

(En/Spm), hAT (Ac), PIF/Harbinger e Mutator, foram inicialmente descobertos em milho 

(Schnable et al., 2009). 

Retrotransposons predominam no genoma de milho, com 75,6% contra 8,6% 

de transposons de DNA. Retrotransposons LTR representam 70,1% do genoma, com 

predomínio da superfamília Ty3/Gypsy (46,4%) em relação à Ty1/Copia (23,7%), e uma 

fração não classificada (4,5%). Já os retrotransposons não-LTR somam uma pequena 

fração do genoma (1,0%), com os elementos LINE predominando sobre SINE (17,58 para 

1). O genoma de milho contém 855 famílias de transposons de DNA, classificadas em seis 

superfamílias, que somam 8,6% do genoma dessa gramínea. A superfamília mais 

representativa é CACTA (3,2%) e a com menor contribuição é MLE/Stowaway (0,1%) 

(Schnable et al., 2009). 

Retrotransposons exibem um padrão família-específico de distribuição não 

uniforme ao longo dos cromossomos no genoma de milho. Elementos Ty1/Copia são 

super-representados em regiões de eucromatinas, ricas em genes, enquanto os elementos 

Ty3/Gypsy apresentam maior afinidade por regiões de heterocromatina, pobres em genes 

(Schnable et al., 2009).  

Foram preditos 32.540 genes para o genoma de milho, com tamanho médio de 

3.733 pb e densidade de 1 gene por 70,7 kb. Em relação aos éxons, foi observado um 

tamanho médio de 304 pb e uma densidade média de 5,3 éxons por gene. Já o tamanho 

médio para os íntrons foi de 516 pb. Em comparação com outras gramíneas, o elevado 

tamanho médio dos íntrons é atribuído às inserções por elementos transponíveis no seu 

genoma (Schnable et al., 2009). 
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§ Milheto 

Entre as espécies de milheto, a primeira a ter o seu genoma publicado foi 

milheto “foxtail” (Setaria italica) (Zhang et al., 2012a), seguida de “finger” (Eleusine 

coracana) (Hittalmani et al., 2017), “pearl” (Cenchrus americanos) (Varshney et al., 2017) 

e mais recentemente “broomcorn” (Panicum miliaceum) (Zou et al., 2019). 

A espécie S. italica (milheto “foxtail”) possui um genoma pequeno de ~490 

Mb (2n=2x=18), em que 86,3% dele foi montado e ancorado em nove cromossomos. A 

estratégia de sequenciamento foi baseada em whole genome shotgun com uso de 

sequenciamento de nova geração. Os short reads gerados foram utilizados para obtenção 

do assembly pelo software SOAPdenovo. Foi estimada uma proporção de 46% do genoma 

composto de elementos transponíveis, em que 31,6% são retrotransposons e 9,4% são 

transposons de DNA. Os retrotransposons LTR são os elementos mais abundantes no 

genoma (29,6%), com um proporção de elementos Gypsy/Copia de 3,1:1. Foram preditos 

38.801 genes no genoma (Zhang et al., 2012a). 

Cenchrus americanos (milheto “pearl”) é diploide (2n=2x=14) com tamanho 

estimado para o genoma de 1,76 Gb, o maior entre as espécies de milheto. O assembly para 

a espécie foi obtido a partir de short reads gerados a partir de bibliotecas de BACs, e 

compreendeu ~90% do tamanho estimado para o genoma. Cerca  de 77,2% do assembly foi 

composto por regiões de DNA repetitivo e foram preditos 38.579 genes utilizando as 

estratégias ab initio e de assembly de transcritos (Varshney et al., 2017). 

Eleusine coracana (milheto “finger”) é uma espécie alotetraploide (2n=4x=36, 

AABB), com genoma de ~1,4 Gb. O assembly gerado para a variedade ML-365 representa 

cerca de 82% do total do seu genoma, em que 50% é composto de DNA repetitivo. Foram 

preditos 85.243 genes (Hittalmani et al., 2017). Assim como “finger”, o milheto 

“broomcorn” também é um alotetraploide (2n=4x=36), com tamanho de genoma estimado 

em ~923 Mb. O assembly gerado para Panicum miliaceum é o mais recente deles e foi 

gerado aliando dados de short e long reads, Hi-C e mapas genéticos de alta densidade. O 

resultado foi um assembly cobrindo 96,1% do genoma e agrupado em 18 pseudo-

cromossomos. Cerca de 58% do assembly compreende sequências repetitivas. Um total de 
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55.930 genes foram preditos para a espécie, sendo que 99,3% puderam ser alocados nos 

pseudo-cromossomos (Zou et al., 2019). 

 

§ Trigo 

O genoma de trigo (Triticum aestivum) publicado recentemente foi montado a 

partir da análise de reads Illumina e PacBio, usando uma abordagem híbrida, utilizando os 

montadores MaSuRCA e Falcon (Zimin et al., 2017a). Trata-se de uma espécie com 

genoma complexo, alohexaploide com três subgenomas (2n=6x=42, AABBDD) (IWGSC, 

2014) e tamanho de genoma, estimado por citometria de fluxo, de ~16 Gb. O assembly 

gerado possui tamanho final de 15,84 Gb, representando cerca de 96% do tamanho 

estimado do genoma.  

O conteúdo de DNA repetitivo para a espécie foi estimado em um assembly 

publicado anteriormente, em 76,6%. O conteúdo não se encontra distribuído 

uniformemente nos três subgenomas. Retrotransposons são mais abundantes no 

subgenomas A em relação a B e D (A > B > D), enquanto para os transposons de DNA foi 

o contrário (D > B > A). Foram anotados 124.201 locos gênicos distribuídos quase 

uniformemente entre os cromossomos homeólogos e subgenomas (IWGSC, 2014). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 OBTENÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DE DNA GENÔMICO 

 

O draft assembly para cultivar de cana-de-açúcar RB867515 foi realizado a 

partir de dois conjuntos de sequências de DNA genômico obtidos através de duas 

plataformas de sequenciamento de nova geração diferentes. As plataformas foram 

escolhidas com base nas características das leituras de sequenciamento (reads) geradas por 

elas.  

A plataforma Illumina gera reads curtos – short reads – (em torno de 100 pb), 

com alta qualidade, e alto rendimento (em relação ao volume de dados e número de reads). 

A plataforma PacBio tem a característica de gerar leituras de sequenciamento longas – 

long reads – (maiores de 1 kb) que, entretanto, possuem menor acurácia e rendimento. 

Dessa forma, optou-se por gerar reads de DNA genômico utilizando as duas plataformas, 

na expectativa de que, aliadas, as duas estratégias permitissem a obtenção do draft 

assembly do genoma da cultivar RB867515. 

 

3.1.1 Short reads Illumina 

As sequências de DNA genômico gerados pela plataforma de sequenciamento 

Illumina foram obtidas em trabalhos anteriores (Souza, 2014) do mesmo grupo de pesquisa 

do presente trabalho, e cedidos para a utilização nesse trabalho. O DNA genômico foi 

extraído a partir de gemas laterais frescas de colmos da cultivar RB867515 seguindo o 

protocolo descrito por Aljanabi et al. (1999), com algumas modificações. Para o 
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sequenciamento foram selecionadas somente as amostras com alto peso molecular, 

verificado através de gel de agarose 1%, uma vez que a qualidade do DNA inicial reflete 

diretamente na qualidade das bibliotecas de DNA geradas. As amostras selecionadas foram 

quantificadas usando o fluorímetro Qubit®. 

Foram enviados para o sequenciamento em larga escala cerca de 200 µg de 

DNA genômico de alto peso molecular. As amostras foram enviadas para a empresa BGI 

Americas (Tai Po, Hong Kong), onde aconteceram as etapas de preparação das bibliotecas 

de DNA genômico e sequenciamento utilizando a plataforma Illumina HiSeq2000.  

A estratégia adotada foi a construção de quatro bibliotecas paired ends de 

DNA genômico da cultivar RB867515 com três tamanhos de fragmentos distintos 

selecionados. Cada uma das quatro bibliotecas construídas foi sequenciada duas vezes (em 

dois lanes). No sequenciamento de bibliotecas do tipo paired ends os fragmentos de DNA 

são sequenciados nas suas duas extremidades, gerando pares de reads de 100 pb de 

comprimento para cada fragmento, em que se pode estimar a distância entre eles já que são 

oriundos do mesmo fragmento. No total, as quatro bibliotecas foram distribuídas em 8 

lanes de sequenciamento (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Resumo das bibliotecas paired ends de DNA genômico construídas para o 

sequenciamento em larga escala utilizando a plataforma Illumina. 
Tamanho médio 
de fragmentos1 

Quantidade de 
bibliotecas 

Lanes de 
sequenciamento/biblioteca Total 

170 pb 1 2 2 
500 pb 2 2 4 
800 pb 1 2 2 

  Total  8 
1 Referente ao tamanho do fragmento contratado para a construção das bibliotecas.  

 

3.1.2 Long reads PacBio 

A etapa de extração do DNA genômico e preparação das amostras para o 

sequenciamento em larga escala pela tecnologia PacBio foi realizada no Laboratório de 

Genética e Genômica de Plantas, no Centro de Excelência em Melhoramento Genético da 

Cana-de-açúcar no Cerrado, situado na Escola de Agronomia da Universidade Federal de 

Goiás.  
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O material vegetal utilizado para a extração do DNA foi gemas laterais frescas 

de colmos da cultivar de cana-de-açúcar RB867515. Logo após a coleta dos colmos, as 

gemas laterais que se apresentavam em bom estado foram retiradas com o auxílio de uma 

espátula, higienizadas e mantidas em freezer -80°C até a etapa de extração do DNA, para 

evitar processos de oxidação e degradação do material genético. Para a extração do DNA 

genômico foi utilizado o protocolo descrito por Aljanabi et al. (1999), com algumas 

modificações. Diversos cuidados adicionais envolvendo o manuseio das amostras foram 

tomados, como o corte da ponta das ponteiras utilizadas e a não utilização de agitadores do 

tipo vórtex, afim de se evitar a fragmentação do material genético, objetivando-se a 

obtenção de DNA o mais íntegro possível, de alto peso molecular. 

Para a verificação de integridade do DNA extraído, as amostras foram 

submetidas à eletroforese horizontal em gel de agarose 1%, e somente as amostras que 

apresentaram peso molecular acima de 20 kb foram selecionadas. A quantificação das 

amostras foi realizada utilizando o fluorímetro Qubit®. Como medida de pureza foi 

utilizada a relação de absorbâncias a 260 nm e 280 nm, obtidas pelo espectrofotômetro 

Nanodrop®. Foram selecionadas somente as amostras com valores para essa relação entre 

1,8 e 2,0. Valores inferiores indicam a presença de proteínas, fenóis ou outros 

contaminantes que absorvem luz em comprimentos de onda próximos a 280 nm. 

O DNA genômico foi enviado para o Génome Québec Innovation Centre da 

McGill University (Montreal, Canada), que presta serviço nas áreas de genômica e 

proteômica em larga escala. Nessa core facility foram executadas as etapas de construção 

das bibliotecas e sequenciamento de DNA utilizando a plataforma PacBio RS II. 

Para a obtenção das long reads do genoma da cultivar de cana-de-açúcar 

RB867515 foram construídas quatro bibliotecas de DNA com tamanho médio de 

fragmentos de 20 kb. Para isso, foram enviados 10 µg de DNA genômico de alto peso 

molecular para cada uma das bibliotecas. Cada uma das bibliotecas construídas foi 

sequenciada em 16 SMRT cells totalizando 64 SMRT cells. A preparação das bibliotecas 

de DNA para o sequenciamento consistiu, basicamente, das seguintes etapas: fragmentação 

do DNA no tamanho desejado, tratamento das extremidades (blunting ends), ligação de 

adaptadores na forma de grampos (hairpin adaptors) e então o sequenciamento (Figura 8).  
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Figura 8. Pipeline da preparação das amostras para sequenciamento utilizando a tecnologia SMRT, 

referente ao protocolo de preparação Blunt-End Ligation (Fonte: Adaptado de Pacific 
Biosciences: Template Preparation and Sequencing Guide). 

 

As bibliotecas do sequenciamento SMRT são construídas a partir de moléculas 

de DNA dupla fita com adaptadores ligados em ambas extremidades, assim, o produto 

final é uma molécula circular. Dessa forma, a enzima DNA polimerase pode sequenciar as 

duas fitas do fragmento (senso e anti-senso), que estão separadas pelas sequências dos 

adaptadores, múltiplas vezes. Para remover as sequências dos adaptadores, as reads brutas 

são quebradas em subreads. Se a DNA polimerase não ler o fragmento de sequenciamento 

até o final, tem-se uma subread equivalente a uma read bruta. Se a polimerase fizer a 

leitura até o final do fragmento, passar pelo adaptador circular e sequenciar a fita 

complementar, tem-se duas subreads. Consequentemente, se a DNA polimerase sequenciar 

a molécula circular N vezes, tem-se N subreads a partir de uma read bruta. A sequência 

circular consenso (CCS – Circular Consensus Sequence) é obtida através do alinhamento 

múltiplo de todos as subreads extraídos de uma read bruta (Figura 9). As sequências das 

subreads são fornecidas em formato fastq. 
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Figura 9. Processo de obtenção da sequência circular consenso (CCS) ou read consenso a partir do 

alinhamento múltiplo dos subreads provenientes de um mesmo read bruto (Disponível 
em: http://www.cshl.edu/Research/PacBio.html adaptado). 

 

3.1.3 Controle de qualidade das sequências genômicas  

3.1.3.1  Short reads Illumina 

As short reads obtidas pela plataforma Illumina foram inicialmente avaliadas 

pelo software FastQC (Andrews, 2010). Os dados de qualidade foram apresentados 

individualmente para cada biblioteca de DNA genômico. Dos critérios de qualidade 

avaliados, alguns foram analisados mais criteriosamente como: qualidade da sequência por 

base (per base sequence quality), conteúdo da sequência por base (per base sequence 

content) e sequências super-representadas (overrepresented sequences).  

O critério de qualidade da sequência por base apresenta uma visão geral da 

distribuição de valores de qualidade phred (Ewing & Green, 1998) de todas as bases em 

cada posição no arquivo formato fastq. O segundo critério, conteúdo da sequência por 

base, mostra a distribuição de cada base (A, T, C ou G) em cada posição das reads. 

Regiões com proporções de cada base muito discrepantes (diferenças entre A e T ou C e G 

maiores que 10%), em relação a média do conteúdo GC para a espécie, foram removidas 

da análise. Uma biblioteca normal de alto rendimento apresenta um conjunto diversificado 

de sequências, sem sequências específicas em maior proporção que o esperado, assim as 

reads que apresentaram sequências específicas super-representadas também foram 

removidos. 

O filtro de qualidade foi aplicado nas bibliotecas utilizando o software 

Trimmomatic (Bolger et al., 2014). Com base nos valores de qualidade phred, foram 

Read bruto 

Sequência circular consenso (SCC)/  
Read consenso 

Subreads 

(CCS) 
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aplicados os filtros nas sequências brutas. Bases que apresentaram valor phred =< 5 foram 

eliminadas a partir das duas extremidades (5’e 3’) das reads, de cada uma das bibliotecas. 

O valor de phred escolhido leva em consideração que a maioria dos montadores de 

genomas fazem um controle de qualidade de reads internamente, e esse filtro seria para 

eliminar o que realmente pode ser considerado como “lixo”. Depois, as sequências foram 

cortadas cada vez que a qualidade média dentro de uma janela de quatro bases for inferior 

ao valor de phred estabelecido anteriormente.  

Foram considerados os pares de reads que atenderam aos critérios anteriores 

do filtro e mantiverem, no mínimo, 50 pb. Foi utilizado também o comando Illumina Clip 

do software Trimmomatic para remover as sequências de adaptadores utilizados na 

construção das bibliotecas (TruSeq2). Uma vez realizados os filtros das bibliotecas pelo 

Trimmomatic, a ferramenta FastQC foi utilizada novamente para fins de novo diagnóstico.  

Os tamanhos dos fragmentos de sequenciamento das bibliotecas de short reads 

da cultivar RB867515 foram estimados com base no alinhamento das reads no genoma já 

publicado de S. bicolor (Paterson et al., 2009) utilizando o software Bowtie2 (Langmead & 

Salzberg, 2012). O arquivo com extensão sam criado pelo Bowtie2 foi utilizado como 

entrada para a execução de um script em Pearl, para se estimar o tamanho dos fragmentos 

correspondentes aos pares de reads alinhados concordantemente (reads do mesmo par 

alinhados). A saída, sob a forma de um arquivo texto, foi analisada através de um script em 

R para obtenção das estatísticas descritivas dos tamanhos de fragmentos de cada biblioteca. 

 

3.1.3.2  Long reads PacBio 

A tecnologia de sequenciamento de terceira geração da empresa Pacific 

Biosciences, diferentemente da Illumina, produz sequências de DNA mais longas e sem a 

necessidade da etapa de amplificação do material genético. Os tamanhos de reads gerados 

a partir dessa tecnologia não são uniformes, com média de tamanhos de 3 kb, podendo 

chegar a mais de 20 kb. Esta tecnologia produz reads com valores de acurácia mais baixos 

do que aqueles normalmente obtidos pela tecnologia Illumina. Cada read individual 

contém um alto número de erros, aproximadamente de 11% a 14%. Entretanto, a natureza 
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dos erros é aleatória, diferente de outras tecnologias em que os erros encontrados podem 

ser sistemáticos (Roberts et al., 2013). 

Para contornar esse problema da alta taxa de erros foi realizada uma etapa de 

correção das long reads utilizando o software LoRDEC (Salmela & Rivals, 2014). Para 

essa correção foi utilizada uma abordagem híbrida, utilizando as short reads Illumina para 

realizar a correção das long reads PacBio. A abordagem híbrida explora a alta qualidade e 

cobertura das bibliotecas de short reads, para alinha-los aos long reads e corrigi-los 

gerando uma sequência consenso a partir do alinhamento múltiplo. Essa abordagem foi 

possível, uma vez que ambos conjuntos de sequências são provenientes do DNA genômico 

da mesma cultivar de cana-de-açúcar.  

A correção é realizada de modo que regiões errôneas das long reads são 

convertidas para a mesma região encontrada nas short reads. O software LoRDEC 

primeiro realiza uma etapa de construção de um grafo de Bruijn com as short reads, 

baseado em um k-mer (subsequência do read) de tamanho k, para então realizar a correção 

de cada uma das long reads, independentemente (Salmela & Rivals, 2014).  

3.2 DRAFT ASSEMBLY   

 

3.2.1 Assembly de novo 

Um assembly é considerado uma estrutura de dados hierárquica que mapeia os 

dados de uma sequência para uma reconstrução putativa do alvo. Em outras palavras, 

agrupa reads em contigs, e contigs em scaffolds. Os contigs fornecem um alinhamento 

múltiplo das sequências dos reads formando a sequência consenso. Os scaffolds definem a 

ordem e a orientação dos contigs, além do tamanho dos gaps entre os diferentes contigs. 

Na maioria das vezes os gaps entre contigs são preenchidos por múltiplos N’s. O número 

consecutivo de N’s indica o tamanho estimado dos gaps (Miller et al., 2010). 

Para que seja possível obter um assembly de novo dos dados são necessárias as 

ferramentas de bioinformática adequadas para esse fim, os assemblers, ou montadores de 
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genomas. A designação de novo refere-se ao fato de que nenhum genoma de referência é 

utilizado para o assembly. O método clássico de montagem de genomas baseia-se em 

sobreposições. Leituras de sequenciamento (reads) muito pequenos, típicos do 

sequenciamento de nova geração, não são apropriados para os algoritmos tradicionais de 

montagem de genomas. Devido ao seu comprimento elas devem ser produzidos em 

quantidade e cobertura maior do que no tradicional sequenciamento de Sanger. O número 

elevado de reads faz com que o assembly baseado em sobreposições – overlap-layout-

consensus – seja complexo e muito ineficiente em termos de tempo de análise (Pevzner et 

al., 2001; Zerbino & Birney, 2008). 

Os assemblers de novo baseados no método Euleriano adotam uma estratégia 

diferente, os grafos de Bruijn. Nessa representação, os elementos não são organizados em 

torno das reads, mas em relação aos k-mers, que são subsequências definidas a partir das 

reads. As reads, decompostas em k-mers, são mapeadas como caminhos através do grafo, 

passando de um k-mer para o próximo em uma determinada ordem (Pevzner et al., 2001; 

Zerbino & Birney, 2008).  

As reads gerados pela tecnologia PacBio são maiores que as reads de segunda 

geração gerados pela plataforma Illumina, podendo exceder 20 kb de comprimento. 

Devido ao seu tamanho, elas conseguem abranger milhares de bases. Entretanto, a acurácia 

por read é significantemente mais baixa em relação as short reads Illumina. Dessa forma, 

abordagens que combinem a alta acurácia dos dados de segunda geração com os 

comprimentos de reads mais longos inerentes da terceira geração podem ser eficientes em 

gerar assemblies mais completos e acurados de genomas (Bashir et al., 2013). 

Baseado nessa premissa, e na disponibilidade dos dois conjuntos de reads para 

a cultivar RB867515, foram adotadas três estratégias principais para a obtenção do 

assembly de novo da cultivar de cana-de-açúcar, de forma a contemplar todo o conjunto de 

dados disponível aliando as vantagens de cada umas das tecnologias. O melhor assembly, 

considerado com base nas métricas de avaliação da qualidade, foi utilizado nas etapas 

posteriores de caracterização do genoma. 
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I) PacBio only 

A primeira estratégia adotada foi a realização de um assembly de novo do 

genoma da cultivar RB867515 utilizando somente os dados de long reads produzidos pela 

tecnologia PacBio. Para isso, foi utilizado o montador de novo Canu (Koren et al., 2017). 

II) Illumina only 

Na segunda estratégia para o assembly do genoma da cultivar RB867515 foram 

utilizados somente os dados de short reads produzidos pela tecnologia Illumina. Nessa 

etapa foram testados três montadores de genomas: Minia (Chikhi & Rizk, 2013). 

MaSuRCA 3.2.2 (Zimin et al., 2017a) e SOAPdenovo2 (Luo et al., 2012). 

III) Assembly híbrido 

A estratégia de assembly híbrido consistiu na utilização do conjunto dos dados 

gerados pelas duas diferentes tecnologias, neste caso foram utilizados ao mesmo tempo os 

dados de sequenciamento Illumina e PacBio. Para essa abordagem foi utilizado o montador 

MaSuRCA 3.1.3 (Zimin et al., 2017a), que utiliza uma estratégia de montagem híbrida 

chamada mega-reads (Figura 10). 

 
Figura 10. Visão geral do algoritmo de assembly híbrido mega-reads conduzido pelo montador 

MaSuRCA (Adaptado de Zimin et al., 2017). 
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3.2.2 Controle de qualidade do assembly 

 

3.2.2.1  Avaliação da qualidade do assembly 

Após a obtenção dos assemblies foi realizada uma avaliação da performance de 

cada estratégia de montagem do genoma de cana-de-açúcar, afim de compará-las e eleger o 

melhor assembly para ser caracterizado. Para isso foi utilizado o software Quast (Gurevich 

et al., 2013), que calcula um conjunto de estatísticas para genomas montados. Dentre as 

métricas calculadas e que serviram de base para a avaliação dos assemblies destacam-se: o 

número e tamanho total dos scaffolds, tamanho do maior scaffold, número de scaffolds 

maiores que 10 kb, tamanho médio de scaffolds, N50 e L50, e as porcentagens de bases 

representadas por N no assembly. 

Os valores de N50 e L50 são métricas comuns utilizadas para se avaliar a 

qualidade de assemblies. O N50 é a mediana ponderada dos comprimentos dos scaffolds 

(ou contigs), ou seja, é o tamanho do menor scaffold que faz com que a soma de 

comprimentos de sequências do mesmo tamanho ou maiores que ele resulte na metade do 

tamanho total do assembly. O L50 corresponde à contagem dessas sequências maiores do 

que o N50. O valor de N50 fornece uma noção de escala e potencial contiguidade do 

assembly. Teoricamente, quanto maior o valor de N50 e menor o L50 melhor a qualidade 

do assembly gerado (Salzberg et al., 2012). De uma forma geral, são medidas de 

fragmentação e contiguidade do assembly. 

O assembly que apresentou os melhores valores para as métricas de montagem 

de genoma foi selecionado e considerado para as análises posteriores de caracterização do 

draft assembly do genoma da cultivar RB867515. Vale ressaltar que as métricas de 

qualidade do assembly foram avaliadas em conjunto, para cada uma das estratégias, já que 

isoladamente elas não representam de fato a qualidade da montagem. 
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3.2.2.2  Filtro para genomas organelares 

Após a escolha do melhor assembly, foi realizado um filtro para retirada das 

sequências que pertencem a sequências de genomas organelares de cana-de-açúcar. As 

sequências de genomas de cloroplastos e mitocôndrias foram obtidas através do GenBank 

do NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Foram encontradas nesse banco de dados 16 

sequências completas para os genomas cloroplastidiais de cana-de-açúcar (Saccharum 

spp.), incluindo algumas cultivares comerciais. Para genoma mitocondrial foi encontrado 

apenas um registro, com os dois cromossomos mitocondriais que coexistem nessa 

gramínea. As 18 sequências foram agrupadas em um único arquivo fasta. 

Os scaffolds do draft assembly da cultivar RB867515 foram alinhados aos 

genomas organelares utilizando-se o software blastn (Altschul et al., 1990), com os 

seguintes parâmetros: porcentagem de identidade mínima de 70%, cobertura do query 

mínima de 50% e evalue máximo de 1E-10. O resultado desse alinhamento é uma tabela 

com os scaffolds que alinharam em cada um dos genomas organelares. Para proceder com 

o filtro, foram eliminadas as redundâncias da tabela, resultando em arquivo texto com uma 

lista dos scaffolds a serem excluídos. Após a etapa de exclusão dos scaffolds 

correspondentes a regiões dos genomas organelares, o arquivo com o assembly filtrado foi 

considerado para as análises posteriores de caracterização. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO ASSEMBLY 

 

3.3.1 Identificação de regiões repetitivas 

Para quantificação da riqueza e distribuição de elementos repetitivos ao longo 

das sequências foi utilizado o software RepeatMasker (Smit et al., 2013-2015). O 

programa faz uma procura por elementos repetitivos em sequências de DNA no formato 

fasta contra o banco de dados Repbase e fornece as sequências com esses elementos 

mascarados além de uma tabela com a anotação e classificação desses elementos. O banco 
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de dados escolhido para a identificação dos elementos repetitivos em cana-de-açúcar foi o 

da subfamília Panicoideae, que inclui elementos de milho, sorgo, cana-de-açúcar e milheto. 

Os elementos foram classificados em elementos transponíveis (DNA transposons e 

retrotransposons), DNA satélites, repetições simples e regiões de baixa complexidade. Os 

elementos transponíveis foram classificados até o nível de famílias. Foram considerados 

tanto o número quanto o tamanho dos elementos identificados. 

 

3.3.2 Predição de genes in silico 

A predição de genes no draft assembly foi realizada pelo software Augustus 

(Stanke et al., 2004), que faz uma predição ab initio utilizando evidências de junções de 

splicing de éxons e íntrons para algumas espécies de eucariotos pré-estabelecidas no seu 

algoritmo. A espécie escolhida para a predição de genes foi milho (Maize), por ser espécie 

intimamente relacionada à cana-de-açúcar (Aitken et al., 2014b). 

A partir dos genes preditos pelo Augustus, foram calculadas algumas métricas 

como tamanho médio de genes, éxons e íntrons. O tamanho dos genes preditos foi 

comparado com a distribuição do tamanho dos genes em sorgo e dos genes do transcritoma 

de cana-de-açúcar (Melo, 2015), para fins de avaliação da completitude do draft assembly 

realizado para a cultivar de cana-de-açúcar RB867515. 

As reads que originaram esses transcritos foram resultado do sequenciamento 

de bibliotecas de cDNA obtidas pela extração do mRNA total de diversos tecidos vegetais 

de genótipos de cana-de-açúcar (Saccharum spp.), incluindo a própria cultivar RB867515 

(Melo, 2015). 

Para a obtenção dessas sequências foram amostrados trinta indivíduos, 

provenientes de um campo de multiplicação com 48 genótipos selecionados e em fase final 

de avaliação do programa de melhoramento genético da Ridesa (Rede Interuniversitária 

para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético), no âmbito da Escola de Agronomia da 

UFG. De cada um dos trinta indivíduos foram utilizados cinco tipos diferentes de tecidos 

vegetais: colmo, gemas laterais, plântulas, folhas e gemas apicais (Melo, 2015). 
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O RNA total foi extraído em bulk, formado pelos 30 genótipos. O 

sequenciamento dos cDNAs foi realizado pela empresa BGI Americas utilizando a 

plataforma HiSeq2000 da Illumina. Os transcritos foram montados utilizando-se o software 

Trinity (Melo, 2015). 

3.3.3 Completitude do draft assembly 

A fim de avaliar a completitude do draft assembly obtido foram realizados dois 

alinhamentos em genomas já publicados, utilizando-se o software MUMmer (Delcher et 

al., 1999). O primeiro alinhamento foi realizado com a versão mais recente do genoma de 

Sorghum bicolor (McCormick et al., 2018). O segundo com o recém-publicado genoma de 

Saccharum spontaneum (Zhang et al., 2018). Com os dados do alinhamento foi gerado um 

histograma representando a cobertura obtida em cada um dos genomas, utilizando-se o 

software bedtools, de modo a se permitir a inferência sobre a fração dos genomas de 

referência representada no draft assembly do genoma da cultivar RB867515 (Quinlan & 

Hall, 2010). 

O transcritoma gerado para cana-de-açúcar também foi utilizado para se 

verificar a completitude do draft assembly. Os transcritos gerados foram alinhados no draft 

assembly utilizando o software STAR (Dobin et al., 2016), que leva em consideração 

junções de splicing alternativo no genoma. A partir do arquivo sam gerado foram 

calculadas as taxas de alinhamento dos transcritos no draft assembly com o PicardTools. 

Ainda sobre a completitude, os transcritos obtidos foram alinhados novamente 

no draft assembly a fim de se verificar o quanto os genes estão representados no assembly 

de maneira completa. Para isso foi utilizado o software blastn (Altschul et al., 1990) e um 

script do pacote Trinity (Grabherr et al., 2013). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 SEQUÊNCIAS DE DNA GENÔMICO 

 

O sequenciamento do DNA genômico da cultivar RB867515 gerou um total de 

278,64 Gb, com reads pareados (paired ends) de 100 pb, para quatro bibliotecas com três 

tamanhos de fragmentos distintos (170, 500 e 800 pb). As bibliotecas de DNA genômico 

da cultivar foram renomeadas de acordo com a estratégia de sequenciamento adotada: 

paired ends (PE), em que são sequenciados as duas extremidades do fragmento de DNA 

gerado; tamanho do fragmento; e uma letra para diferencia-las (Tabela 4).  

Tabela 4. Rendimento dos short reads Illumina para cada umas das bibliotecas de DNA genômico 
geradas, antes e após os filtros de qualidade. 

Bibliotecas Número de pares de reads  Total de bases (Gb) 
Tamanho 

médio 
das reads 

Cobertura 
das reads 
(/5 Gb) 

 Não filtradas Filtradas Não 
filtrados Filtrados Filtradas Filtradas 

PE170A 382.559.588  378.716.558   38,26  33,94 90 6,79 

PE170B 381.724.162  377.906.172   38,17  33,85 90 6,77 

PE500A 371.391.676  366.108.464   37,14  32,43 89 6,49 

PE500B 381.802.598  374.604.150   38,18  33,18 89 6,64 

PE500C 380.123.182  376.461.978   38,01  33,36 89 6,67 

PE500D 358.317.442  352.188.852   35,83  30,99 89 6,20 

PE800A 241.301.924  238.074.308   24,13  21,07 89 4,21 

PE800B 289.212.246  285.492.570   28,92  25,28 89 5,06 

Total  2.786.432.818 2.749.553.052  278,64  244,09 - 48,82 
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É possível notar uma queda no rendimento das bibliotecas conforme o aumento 

do tamanho dos fragmentos de sequenciamento gerados, principalmente para as bibliotecas 

de 800 pb. Esse fato já é esperado uma vez que a obtenção, seleção e amplificação de 

fragmentos de tamanhos maiores nas etapas de construção das bibliotecas e preparo da 

flow cell (etapa de bridge PCR) tendem a apresentar um rendimento menor, gerando, 

consequentemente, menor quantidade de reads sequenciados. 

Os filtros de qualidade aplicados as bibliotecas de short reads Illumina se 

basearam nos valores phred para as bases nas reads. Esse valor está relacionado com a 

qualidade da atribuição de cada uma das bases nas reads. É expresso em base logarítmica, 

portanto, um valor de phred = 30 equivale a uma base atribuída erroneamente a cada 1 kb 

(Ewing & Green, 1998). A partir da visualização das análises geradas pelo FastQC notou-

se uma discrepância nos conteúdos das bases no início das reads, oriundo de 

contaminantes de adaptadores, mesmo com o filtro para sequências de adaptadores já tendo 

sido realizado pelo Illumina Clip. Assim, foi realizado um corte no início de cada read, que 

variou de 9 a 10 pb, a fim de se eliminar essa contaminação. Foram considerados os pares 

de reads que ao final dos filtros mantiveram um tamanho mínimo de 50 pb. Se apenas uma 

das reads do par passou pelo filtro, ambas foram eliminadas. 

Após a aplicação dos filtros houve uma redução de 1,32% no número de reads. 

Considerando-se a quantidade de bases, a redução foi de 12,40% O tamanho médio das 

reads também sofreu alteração e passaram a ter tamanho médio de 89 pb. A quantidade 

total de bases de short reads após os filtros foi de 244,09 Gb. Levando em consideração o 

tamanho do genoma de cana-de-açúcar estimado em ~5 Gb (Oliveira et al., 2015), tem-se 

uma cobertura de sequenciamento de ~49 X (Tabela 4). 

A existência de tamanhos de fragmentos de sequenciamento diferentes no 

conjunto de dados é importante para conseguir uma melhor montagem do genoma. Como 

os fragmentos são sequenciados nas suas duas extremidades (paired ends), tem-se reads 

pareadas em que a distância em pb entre elas é conhecida, já que são oriundas do mesmo 

fragmento. Dessa forma é possível alocar as reads na posição correta na montagem e 

alcançar regiões repetitivas maiores do genoma (Ekblom & Wolf, 2014). 
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Em decorrência dos procedimentos de seleção dos fragmentos de 

sequenciamento por tamanho, eles podem variar de tamanho mesmo dentro de uma 

biblioteca. A estimativa do tamanho dos fragmentos e os valores de desvio padrão é 

essencial para alguns montadores de genomas, como o MaSuRCA. Outros montadores 

fazem essa estimativa intrinsicamente.  

A estimativa para o tamanho dos fragmentos foi obtida pelo alinhamento das 

short reads filtradas de RB867515, de cada biblioteca separadamente, no genoma de S. 

bicolor. As distâncias foram calculadas com base nos pares de reads que alinharam 

concordantemente (as duas reads do mesmo par alinharam). De posse desses valores foi 

possível obter estimativas para as médias e desvios padrões dos tamanhos dos fragmentos 

em cada biblioteca (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Estimativas de médias e desvio padrão para o tamanho dos fragmentos das bibliotecas 
paired ends (PE) de DNA genômico da cultivar de cana-de-açúcar RB867515. 

Bibliotecas Média (pb) Desvio padrão 
PE170A 141 10 
PE170B 139 10 
PE500A 448 20 
PE500B 448 20 
PE500C 449 20 
PE500D 449 20 
PE800A 712 30 
PE800B 712 29 

 

Houve uma certa diferença entre os valores contratados para os tamanhos dos 

fragmentos e os estimados com base no alinhamento no genoma de S. bicolor. Os valores 

de desvio padrão aumentaram para os tamanhos de fragmentos maiores. Esses valores 

foram usados nos arquivos de entrada para os montadores de genomas nas estratégias de 

assembly Illumina-only e híbrida.  

Em relação ao sequenciamento dos long reads PacBio foram recebidos três 

tipos de reads: subreads, subreads filtrados (Filtered subreads) e CCS (Consensus 

Circular Sequences). Os subreads correspondem ao resultado da leitura realizada por uma 

única passagem da molécula de DNA polimerase pelo fragmento e pode conter sequências 
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de adaptadores. Os subreads filtrados são os subreads sem as sequências dos adaptadores 

nas extremidades. Os arquivos CCS de long reads contém as sequências consenso obtidas 

a partir do alinhamento de pelo menos dois subreads filtrados de um mesmo fragmento. A 

DNA polimerase terá que passar, pelo mesmo fragmento, pelo menos duas vezes para que 

um CCS possa ser obtido. Assim, a quantidade desse tipo de read é bem menor em relação 

aos demais, mas esses possuem maior acurácia. Para as análises foram utilizados somente 

os arquivos de subreads filtrados. 

O rendimento para o conjunto dos subreads filtrados foi de ~61 Gb, com 

aproximadamente 9 milhões de reads brutos, e tamanho médio de reads de 6.130 pb. Os 

long reads brutos foram corrigidos utilizando os short reads Illumina de alta qualidade 

(filtrados), para serem utilizados nas estratégias de montagem hibrida e PacBio only. Após 

a correção, o número de reads passou para 924.668, com tamanho total de ~4,5 Gb e 

tamanho médio de 4.922 pb. Somando o rendimento dos dois conjuntos de reads (short e 

long reads) tem-se um total de 248,64 Gb, e uma cobertura do genoma de 49,73 X. 

 

4.2 MONTAGEM DO DRAFT ASSEMBLY 

 

A partir do arquivo de contigs/scaffolds gerado para cada uma das estratégias 

de montagem foram calculadas as estatísticas descritivas de assembly (Tabela 6). 

Considerando-se o tamanho do genoma de cana-de-açúcar de ~5 Gb (tamanho 1C), as 

abordagens Illumina-only realizadas com SOAPdenovo2 e Minia apresentaram um 

tamanho total para a montagem muito baixos de 32,9 e 58,4 Mb, respectivamente, e foram 

descartadas logo de início (Figura 11). Muito provavelmente seria necessário uma 

cobertura maior ou uma maior diversidade de tamanho de fragmentos para atingir melhores 

assemblies com esses montadores, ou eles realmente não conseguem lidar com a 

heterozigosidade e poliploidia inerente ao genoma de cana-de-açúcar (Maranho et al., 

2014).  
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Tabela 6. Estatísticas descritivas para os assemblies gerados por diferentes estratégias para a 
cultivar RB867515*. 

Métricas 
Illumina-only Híbrido 

 
  

MaSuRCA 

PacBio-
only 

 
 Canu MaSuRCA SOAPde

novo* Minia** 

# scaffolds (>= 500 pb)  1.509.642   38.016   70.124   335.116   4.214  
# scaffolds (>= 1 kb)  773.728   8.550   14.292   169.169   4.214  
# scaffolds (>= 5 kb)  52.762   33   36   63.250   4.154  
# scaffolds (>= 50 kb)  6   -     -     163   59  
Tamanho total (>=500 pb)  2.300 Mb   32,9 Mb  58,4 Mb   1.100 Mb  99,3 Mb  
Maior scaffold  73.034   9.251   12.487   264.602   75.606  
GC (%)  45   46   45   45   45  
N50  2.010   862   820   9.687   25.872  
L50  309.980   12.056   23.166   32.817   1.477  
% N's  20,06%   -     -     0,41%   -    

*Arquivos de scaffolds/contigs foram filtrados para sequências maiores que 500 pb. 
*Calculado com base nos arquivos de contigs. 
 

Um tamanho total pequeno foi encontrado também com a montagem feita pelo 

Canu, na estratégia PacBio-only. Dessa fora, este assembly também foi descartado, apesar 

do valor de N50 ser o maior entre todas as abordagens (Tabela 6). No assembly gerado 

para o genoma hexaploide de trigo (Triticum aestivum) a estratégia de montagem PacBio-

only, feita com o Falcon, também gerou um tamanho de assembly pequeno, apesar da alta 

contiguidade apresentada (Zimin et al., 2017a).  

O montador que melhor conseguiu lidar com as sequências de cana-de-açúcar 

foi o MaSuRCA, gerando montagens com tamanhos totais maiores. A estratégia 

MaSuRCA/Illumina ainda apresentou tamanho maior, em comparação com a híbrida, mas 

pode ser decorrente da grande quantidade de bases não identificadas (N’s) presente na 

montagem (Figura 11). Comparando as duas abordagens, a adição dos long reads PacBio 

beneficiou bastante a montagem, havendo uma melhora em todas as métricas. Dessa 

forma, a montagem selecionada para as análises posteriores foi a MaSuRCA/hibrida. 
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Figura 11. Tamanho cumulativo dos assemblies gerados pelas diferentes estratégias de montagem 
em Mb. As curvas de representam as diferentes estratégias, Illumina-only: MaSuRCA  
(vermelho), SOAPdenovo (azul, linha se encontra abaixo da verde) e Minia (verde); 
PacBio-only: Canu (laranja); e Híbrido: MaSuRCA (roxo). Contigs estão ordenados por 
tamanho, do maior (contig #1) para o menor. 

 

A alta heterozigozidade e o conteúdo de DNA repetitivo presentes no genoma 

de cana-de-açúcar sugerem que o tamanho dos reads utilizados na montagem do genoma 

têm um grande impacto na completitude e contiguidade do assembly (Bleidorn, 2015). A 

tecnologia de sequenciamento SMRT da empresa Pacific Biosciences fornece reads mais 

longos, podendo alcançar mais de 20 kb de tamanho (Roberts et al., 2013). A montagem de 

genomas, principalmente os tão complexos quanto o de cana-de-açúcar se beneficiam com 

a presença de reads longos (Thirugnanasambandam et al., 2018). 

Uma melhora significativa na montagem com a adição de long reads PacBio 

foi vista também para o assembly do genitor do trigo (Aegilops tauschii) (Zimin et al., 

2017b) e para o genoma do trigo hexaploide (Triticum aestivum) (Zimin et al., 2017a). A 

melhora aparece em termos de contiguidade do assembly, ou seja, scaffolds e contigs mais 

longos. Consequentemente, observa-se aumento nos valores de N50 e diminuição do 

número de scaffolds e contigs. 

Os long reads PacBio podem superar os problemas gerados pelos short reads, 

que confundem os montadores de genomas, principalmente em relação às sequências de 

DNA repetitivo. Reads maiores conseguem, por si só, abranger elementos repetitivos 
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inteiros, facilitando a montagem dessas regiões. Além disso, as abordagens híbridas, em 

que se aproveita as vantagens dos short e long reads combinados, tendem a diminuir os 

custos de sequenciamento por genoma (Pootakham et al., 2017; Thirugnanasambandam et 

al., 2018).  

O tamanho do genoma foi estimado in silico pelo software MaSuRCA, 

compreendendo 5,32 Gb, o que seria a representação do genoma 1C da cultura. O valor 

estimado para o tamanho do genoma da cultivar é bastante similar ao estimado por 

citometria de fluxo para RB867515 de 5,4 Gb (Oliveira et al., 2015). O draft assembly para 

a cultivar RB867515 representa, portanto, ~23% do tamanho total estimado, e é compatível 

com o tamanho esperado para uma representação monoploide do genoma. O assembly foi 

composto por 660.900 scaffolds, com tamanho médio de 1.856 pb. 

Os valores de N50 para o draft assembly foram de 9,6 kb e L50 de 32.817. Em 

comparação com as estimativas dessas métricas em outras estratégias (Tabela 6), a 

montagem do Canu foi a que apresentou os melhores valores. Ou seja, o assembly do Canu 

é o mais contíguo, mas foi eliminado pelos motivos já discutidos anteriormente. O valor de 

N50 fornece uma noção de escala e potencial contiguidade do assembly. Teoricamente, 

quanto maior o seu valor e menor o L50 melhor a qualidade do assembly gerado. 

Entretanto, estes valores isoladamente não fornecem informações sobre a cobertura ou a 

verdadeira acurácia dos assemblies (Salzberg et al., 2012). 

O draft assembly foi alinhado às 18 sequências dos genomas organelares de 

cana-de-açúcar encontrados no NCBI (16 sequências de cloroplastos + 2 mitocôndrias) 

utilizando o software blastn. Um total de 141 scaffolds alinharam e foram considerados 

como contaminantes na montagem. Os scaffolds contaminantes foram retirados utilizando 

uma linha de comando no Unix. Após os filtros para genomas organelares as estatísticas 

descritivas do draft assembly foram refeitas (Tabela 7). Não foi possível notar grandes 

mudanças nas métricas do assembly após os filtros para genomas organelares, uma vez que 

foi eliminado uma pequena quantidade de sequências.  
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Tabela 7. Estatísticas descritivas para o draft assembly para a cultivar RB867515 após o filtro para 
genomas organelares*. 

Métricas Draft assembly filtrado 

# scaffolds (>= 500 pb)	  335.090 	
# scaffolds (>= 1kb)	  169.157 	
# scaffolds (>= 5 kb)	  63.250 	
# scaffolds (>= 50 kb)	  160 	
Tamanho total (>=500 pb)	  1,1 Gb 	
Maior contig	  264.602 	
CG (%)	  45 	
N50	  9.682 	
L50	  32.817 	
% N's por 100 kb	 0,41% 	

*Arquivos de scaffolds/contigs foram filtrados para sequências maiores que 500 pb. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO ASSEMBLY 

 

4.3.1 Elementos repetitivos no genoma da cultivar RB867515 

Foram identificadas 1.494.859 sequências repetitivas no draft assembly, dos 

quais 1.255.013 são elementos transponíveis, 117.094 são repetições simples, 28.743 são 

regiões de baixa complexidade, 23.953 são DNA satélites e 40.056 são elementos 

transponíveis não classificados (Tabela 8). 

Considerando-se o tamanho dos elementos identificados, tem-se que 49,67% 

do draft assembly é composto de sequências repetitivas. Esse valor está distribuído em 

462,5 Mb de retrotransposons (37,71%), 112,5 Mb de  DNA transposons (9,18%), 18,6 Mb 

de DNA satélites (1,52%), 7,8 Mb de repetições simples (0,64%) e 1,4 Mb de regiões de 

baixa complexidade (0,12%), além de 6,2 Mb de elementos transponíveis não classificados 

(0,51%). 
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Tabela 8. Composição de elementos repetitivos preditos para o genoma da cultivar RB867515. 

Classificação Número de 
elementos Tamanho (pb) Porcentagem do 

assembly (%) 

Retrotransposons  694.933   462.515.934  37,71	
LTR elementos  619.579   432.040.683  35,23	

Ty3/Gypsy  416.081   288.816.068  23,55	
Ty1/Copia  196.094   141.675.310  11,55	

SINEs  14.842   2.367.447  0,19	
LINEs  60.512   28.107.804  2,29	

DNA transposons  530.080   112.585.831  9,18	
Tourist/Harbinger  184.386   31.902.925  2,60	
hobo-Activator  67.140   12.657.246  1,03	
Tc1-IS630-Pogo  65.508   10.252.132  0,84	
Outros  911   125.837  0,01	

Não classificados*  40.056   6.210.612  0,51	
DNA satélites  23.953   18.604.913  1,52	
Repetições simples  177.094   7.811.657  0,64	
Baixa complexidade  28.743   1.485.663  0,12	

Total  1.494.859  609.214.610   49,67 	
*Elementos transponíveis não classificados. 

 

Apesar da importância indiscutível da obtenção de um catálogo completo dos 

genes em um projeto de sequenciamento de genomas, o assembly não pode estar restrito a 

essas regiões. A adoção de diferentes estratégias de preparação de bibliotecas, obtenção de 

tamanhos diferentes de reads e o uso de diferentes tipos de algoritmos de montagem de 

genomas, permite reconstruir a fração de DNA repetitivo do genoma (Wendel et al., 2016). 

Em outras cultivares de cana-de-açúcar na literatura, foram encontrados valores 

semelhantes para o conteúdo de elementos repetitivos. Do total de nucleotídeos 

sequenciados a partir de uma biblioteca de BACs da variedade comercial de cana-de-

açúcar SP80-3280, 45,2% correspondem a elementos repetitivos (Figueira et al., 2012). 

Para o genoma monoploide da cultivar R570 o conteúdo de DNA repetitivo totalizou 43% 

das sequências (Garsmeur et al., 2018), menor do que o anteriormente predito de 50% (De 

Setta et al., 2014). Os elementos transponíveis mostraram-se mais abundantes em S. 

officinarum (59,04%) (Zhang et al., 2016) do que em S. spontaneum (58,65%) (Zhang et 

al., 2018), as duas espécies que deram origem as cultivares modernas de cana-de-açúcar. 
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O estudo de sequências de DNA repetitivo é essencial para a compreensão da 

natureza e das consequências da variação no tamanho do genoma de espécies diferentes, e 

para o melhor entendimento da organização e evolução dos genomas vegetais em grande 

escala (Kubis et al., 1998). Os elementos genéticos móveis podem atuar em diferentes vias, 

classificadas como destrutivas, quando envolvem inserções e rearranjos (devido à 

recombinação homóloga desigual), e construtivas, quando agem no reparo da dupla hélice 

do DNA, na regulação da expressão gênica e em outros processos. Embora existam 

mecanismos pelos quais o genoma hospedeiro possa controlar o seu número, expansões 

maciças de retrotransposons foram aparentemente toleradas durante a evolução (Kazazian 

Jr., 2004). 

Os elementos genéticos transponíveis são responsáveis por extensivas 

variações no genoma de gramíneas, tanto em regiões intergênicas quanto em relação ao 

conteúdo gênico. As variações podem ser observadas não somente entre espécies 

intimamente relacionadas, mas também entre indivíduos da mesma espécie (Morgante et 

al., 2007). 

As grandes variações existentes nos genomas de gramíneas e a ocorrência de 

características não compartilhadas podem ser atribuídas à idade muito jovem do conteúdo 

de elementos repetitivos. Os retrotransposons LTR foram submetidos a amplificações 

independentes em linhagens distintas de plantas, dentro do mesmo gênero, em um curto 

período de tempo. Em milho, por exemplo, a maioria dos eventos de inserção de 

retrotransposons ocorreram nos últimos 400 mil anos. Nesse curto período é provável que 

tenha havido tempo suficiente para que muitas das novas inserções tenham sido eliminadas 

ou fixadas no conjunto de genes, por deriva genética ou seleção, de modo que aparecem 

hoje como polimorfismos intraespecíficos (Morgante et al., 2007). 

Para S. bicolor foi estimada uma composição de DNA repetitivo de 67,5%, 

maior do que os valores encontrados para o draft assembly de RB767515, em que a maior 

parte (58,8%) é composta de retrotransposons e uma menor fração de DNA transposons 

(8,7%) (McCormick et al., 2018). Um das culturas mais representativas em termos de 

composição de elementos repetitivos no genoma é o milho, que apresenta quase 85% da 

sua constituição de elementos genéticos móveis, dispersos não uniformemente pelo 

genoma. Os retrotransposons também predominam no genoma de milho, com 75,6%. Em 
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contrapartida, os transposons de DNA somam uma fração de 8,6% do genoma (Schnable et 

al., 2009).  

Entre os genomas de gramíneas publicados até hoje, a espécie que mais se 

assemelha em relação ao conteúdo de DNA repetitivo da cultivar RB867515 é Eleusine 

coracana, a espécie de milheto “finger”. Trata-se de uma cultura alotetraploide 

(2n=4x=36, AABB), com tamanho de genoma aproximado de 1,4 Gb, e apresenta seu 

conteúdo de DNA repetitivo estimado em 49,92% (Hittalmani et al., 2017).  

Dentre os retrotransposons identificados no presente trabalho, os elementos da 

ordem LTR (Long terminal Repeats) foram os que compuseram a maior fração do genoma 

(Tabela 8). É de conhecimento na literatura que os retrotransposons LTR variam 

amplamente de tamanho, de 100 pb até mais de 5 kb e são caracterizados por conter 

repetições terminais invertidas (TIR), o que dão a esses elementos uma estrutura universal 

5’ TG....CA 3’ (Todorovska, 2007).  

Em virtude do mecanismo de transposição desses elementos, que se transpõem 

por um RNA intermediário, os LTR têm desempenhado um papel significativo no processo 

evolutivo e contribuído com o aumento do tamanho dos genomas de plantas. A presença de 

retrotransposons foi detectada em todas as linhagens de plantas superiores e algas, 

mostrando que estes componentes são onipresentes nos genomas das plantas (Kubis et al., 

1998). A abundância de elementos transponíveis do tipo retrotransposons-LTR em 

genomas de plantas já foi relatada anteriormente na literatura. Para os genomas de S. 

spontaneum (Zhang et al., 2018) e das cultivares de cana-de-açúcar R570 (Garsmeur et al., 

2018) e SP80-3280 (Figueira et al., 2012) o predomínio dos elementos LTR é evidente, 

com 45,6%, 36,8% e 37,8%, respectivamente. Valores que estão ligeiramente acima do 

estimado para o draft assembly de RB867515.  

Retrotransposons da ordem LTR estão representados por duas superfamílias no 

draft assembly obtido para RB867515, Ty3/Gypsy e Ty1/Copia. Estas duas famílias de 

elementos diferem entre si pela posição do gene que codifica a enzima integrase (Wicker et 

al., 2007). Foi observada uma proporção de 2,04 elementos Ty3/Gypsy para cada elemento 

Ty1/Copia. A maior proporção de elementos da superfamília Ty3/Gypsy em relação a 
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Ty1/Copia também está presente no genoma de outras cultivares de cana-de-açúcar como 

R570 (Garsmeur et al., 2018) e SP80-3280 (Figueira et al., 2012). 

Os elementos não-LTR foram menos numerosos no conjunto de 

retrotransposons identificados do draft assembly. As ordens observadas foram LINE (Long 

Interspersed Nuclear Elements) com 0,19% e SINE (Short Interspersed Nuclear Elements) 

com 2,29%. Os elementos da ordem LINE não possuem as repetições terminais como os 

elementos LTR. São considerados autônomos e codificam pelo menos uma transcriptase 

reversa (RT) e uma nuclease, que diferencia os membros das diferentes famílias. Já os 

elementos da ordem SINE são compostos por elementos não-autônomos, portanto, 

necessitam de enzimas codificadas por outros elementos para sua transposição. São 

originados de retrotransposição acidental de vários transcritos de polimerase III (Wicker et 

al., 2007). 

Os retrotransposons LTR identificados no draft assembly para RB867515 

apresentaram um tamanho médio de 697 pb. Em relação às superfamílias Ty3/Gypsy e 

Ty1/Copia os tamanhos médios dos elementos foram de 694 e 722 pb, respectivamente. Os 

elementos não-LTR apresentaram uma maior discrepância em relação aos seus tamanhos 

médios, LINEs com 464 pb e SINEs com 160 pb. Esses valores são decorrentes das 

características intrínsecas de cada elemento. Elementos SINE são não autônomos e 

possuem tamanhos que variam de 80 a 500 pb, sendo bastante reduzidos em relação aos 

LINE que possuem ORFs para codificar as enzimas responsáveis pela sua transposição, e 

que podem chegar até 6 kb de tamanho (Wicker et al., 2007). 

Os transposons de DNA totalizaram 9,18% do draft assembly de RB867515 e 

foram classificados em três famílias: Tourist/Harbinger (2,6%), hobo-Activator (1,03%) e 

Tc1-IS630-Pogo (0,84%).  A pequena porção de elementos dessa classe também foi 

encontrada nas estimativas para o genoma monoploide da cultivar R570, de 4,6% 

(Garsmeur et al., 2018), valor bastante similar ao encontrado para a cultivar brasileira 

SP80-3280 de 4,94% (Figueira et al., 2012). 
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4.3.2 Predição de genes utilizando o software Augustus 

Foram preditos 82.945 fragmentos gênicos, com tamanho médio de 1.473 pb, 

mediana de 743 pb (Figura 10), variando de 200 pb a 33 kb (Tabela 9). O valor para o 

tamanho médio dos genes preditos para a cultivar de cana-de-açúcar RB867515 foi 

semelhante ao encontrado para S. bicolor, de 1.835 pb (McCormick et al., 2018). A 

maioria dos genes preditos (78,46%) apresentou tamanho de até 2.100 pb. O tamanho dos 

genes preditos foi menor do que o valor de N50 para o draft assembly. Se o valor de N50 é 

menor que o tamanho médio predito dos genes é esperado que a maioria dos genes preditos 

sejam parciais devido ao fracionamento deles, e que o número total de genes preditos seja 

superestimado (Veeckman et al., 2016). 

 

Figura 10. Distribuição de tamanho dos fragmentos gênicos preditos para o draft assembly de 
cana-de-açúcar. O tamanho máximo dos fragmentos foi truncado em 10.000 pb.  

 

O número de genes variou bastante entre as estimativas já descritas para cana-

de-açúcar. Para a cultivar híbrida R570 foram preditos 25.316 modelos gênicos em 382 Mb 

de montagem do genoma. Valor que pode ser baixo devido à proporção do genoma total 
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montado que também é pequena, considerando o tamanho total da representação 

monoploide de 1 Gb (Garsmeur et al., 2018). Já para o genoma de S. spontaneum foram 

preditos 35.525 genes em 2,9 Gb de assembly, um número maior de genes em relação a 

R570 (Zhang et al., 2018), mais ainda bastante inferior ao predito para a cultivar 

RB867515.  

 Entre os principais genomas de gramíneas disponíveis na literatura, o número 

de genes preditos oscila em torno de 30.000 para a maioria delas: arroz (37.544) (IRSG, 

2005), milho (32.540) (Schnable et al., 2009), milheto “pearl” (38.579) (Varshney et al., 

2017), milheto “foxtail” (38.801) (Zhang et al., 2012a) e sorgo (34.211) (McCormick et al., 

2018), valores que estão bastante inferiores ao predito neste trabalho. Valores maiores 

foram preditos para a espécie de milheto “broomcorn” (55.930) (Zou et al., 2019), milheto 

“finger” (85.243) (Hittalmani et al., 2017) e trigo (124.201) (IWGSC, 2014).  

Considerando o tamanho total do draft assembly para o genoma da cultivar 

RB867515 de 1,1 Gb, tem-se uma densidade gênica de 1 gene a cada 13,26 kb. Observou-

se um número médio de éxons por gene de 2,26, havendo uma variação de 1 a 41 éxons 

por gene. Variação que também foi observada para o número de íntrons por gene, 

apresentando uma média de 1,45 íntrons por gene. Na relação da quantidade de éxons por 

íntrons observou-se uma razão de 1,61 (Tabela 9). 

Tabela 9. Estatísticas descritivas para os genes preditos pelo Augustus para o draft assembly de 
cana-de-açúcar  

  Média Min Max 
Tamanho genes	 1.473	 200	 33.647	
#Éxons/gene	 2,26	 1	 41	
Tamanho éxons	 593	 26	 9.889	
#Íntrons/gene	 1,45	 1	 41	
Tamanho íntrons	 880	 6	 23.758	
Éxon/íntron	 1,61	   

 

O tamanho dessas unidades gênicas variou bastante também, sendo que os 

íntrons apresentaram tamanho médio 1,48 vezes maior que os éxons. Valores que ficam 

mais expressivos quando se analisa a amplitude dos tamanhos de íntrons e éxons, em que 

os primeiros são 2,4 vezes maiores (Tabela 9). 
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Quando consideradas somente as sequências CDS (Coding DNA Sequences), o 

tamanho médio cai para 570 pb. A maior parte dos CDS (76,12%) tem até 1000 pb, sendo 

o maior com 9.924 pb. Vale ressaltar que o tamanho dos CDS não inclui regiões UTRs 

(Untranslated Regions), por isso o número bem menor em relação ao tamanho total dos 

genes preditos. Entre as sequências de CDS preditas para cana-de-açúcar, 39% foram 

encontradas no genoma de sorgo. 

O transcriptoma de Saccharum spp., obtido em trabalhos anteriores do mesmo 

grupo de pesquisa (Melo, 2015) é composto por 252.899 transcritos, quase 3 vezes o 

número de fragmentos gênicos preditos para o draft assembly de RB867515. Em 

comparação com os tamanhos dos transcritos obtidos na montagem do transcriptoma de 

referência para a cultura, a média para o tamanho dos CDS preditos para o draft assembly 

foi superior (Figura 10). A média de tamanho para os transcritos foi de 656 pb, e maioria 

dos transcritos (76,12%) têm até 800 pb. 

 

4.3.3 Completitude do draft assembly 

Acessar a completitude de um assembly é verificar o quão completo ele está, 

em termos de sequências de DNA e conteúdo gênico. Ainda não há um consenso quanto a 

quais métricas devem ser avaliadas para estimar a completitude de um assembly de 

genoma (Veeckman et al., 2016).  

Dois fatores principais podem afetar a completitude e contiguidade de um 

assembly: o nível de heterozigosidade e o tamanho e abundância de elementos repetitivos. 

Algoritmos de assembly de genomas tentam reconstruir sequências genômicas contíguas 

únicas. Como consequência, os diferentes alelos em genomas altamente heterozigóticos 

tendem a ser reconstruídos em sequências independentes, o que tende a inflar o tamanho 

total do assembly, aumentar o número de scaffolds e diminuir a sua contiguidade. Em 

contrapartida, regiões repetitivas do genoma tendem a ser colapsadas durante o assembly 

de short reads, o que leva a uma redução do tamanho total do assembly e diminuição da 

contiguidade dos scaffolds (Wendel et al., 2016). 
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Figura 11. Distribuição de tamanho dos CDS preditos para o draft assembly de cana-de-açúcar 

(vermelho claro) e os CDS do transcritoma de Saccharum spp. (azul claro). 

 

Os scaffolds obtidos para a cultivar de cana-de-açúcar RB867515 alinharam a 

uma fração de 18,62% (desvio padrão=0,0317) do genoma S. bicolor. Isso indica que 

~19% do genoma de sorgo está representado nos scaffolds de RB867515. Considerando os 

alinhamentos para cada um dos 10 cromossomos de sorgo a taxa de correspondência 

variou de 14,38% (cromossomo 5) a 23,83% (cromossomo 1) (Figura 12). 

Apesar da alta micro-sintenia já identificada entre as duas espécies, foi 

observada uma baixa taxa de representação nos cromossomos de S. bicolor por parte dos 

scaffolds da cultivar de cana-de-açúcar RB867515. Esses valores podem ser decorrentes da 

falta de identidade entre as regiões não codificadores das espécies, uma vez que a alta 

micro-sintenia encontrada entre sorgo e cana-de-açúcar de 95,2% foi avaliada somente em 

relação a regiões gênicas (Wang et al., 2010). 
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Figura 12. Fração dos 10 cromossomos de S. bicolor (Sb 1 a Sb 10) representada nos scaffolds da 
cultivar de cana-de-açúcar RB867515. As porções em azul claro correspondem à 
fração do genoma de sorgo representado pelos scaffolds de cana-de-açúcar, e azul 
escuro a fração do genoma em que não houve alinhamento de scaffolds. 

 

Mesmo com a presença de uma alta micro-sintenia, sugere-se o genoma de 

cana-de-açúcar sofreu grandes rearranjos incluindo diversas translocações e inversões em 

relação ao genoma de sorgo (Figueira et al., 2012). A análise comparativa de mapeamentos 

entre as duas espécies revelam que os níveis de sintenia entre os cromossomos de cana-de-

açúcar e sorgo não é constante, ou seja, alguns cromossomos apresentam níveis maiores de 

sintenia comparados a outros (Aitken et al., 2014b). Além disso, o genoma de cana-de-

açúcar sofreu uma grande expansão em relação ao genoma de sorgo, causada 

principalmente pela inserção de elementos transponíveis (De Setta et al., 2014). 

Um segundo alinhamento foi realizado, desta vez utilizando como referência o 

genoma publicado de S. spontaneum (Zhang et al., 2018). O assembly dessa espécie 

selvagem de cana-de-açúcar é composto por 32 pseudo-cromossomos, dispostos em oito 

grupos de homologia com quatro cromossomos cada um. Os cromossomos estão 

numerados de 1A a 8D. Cromossomos como mesmo número representam o mesmo grupo 

de homologia. 
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Figura 13. Fração dos 32 pseudo-cromossomos de S. spontaneum (Ss 1A a Ss 8D) representada 

nos scaffolds de cana-de-açúcar obtidos. As porções em laranja claro correspondem à 
fração dos cromossomos de S. spontaneum representada nos scaffolds de cana-de-
açúcar, e laranja escuro à fração dos cromossomos em que não houve alinhamento de 
scaffolds. 

 

A taxa de representação média dos pseudo-cromossomos de S. spontaneum em 

scaffolds do draft assembly de RB867515 foi substancialmente maior do que a observada 

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

Ss 1 
1A 1B 

1C 1D 

group
alinhado

nao_alinhado

Alinhado 

Não alinhado 

2A 
Ss 2 

2B 

2C 

Ss 3 
3A 

Ss 4 

Ss 5 Ss 6 

Ss 7 Ss 8 

group
alinhado

nao_alinhado

2D 

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

3B 

3C 3D 

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

4A 4B 

4C 4D 

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

5A 5B 

5C 5D 

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

6A 6B 

6C 6D 

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

7C 7D 

7A 7B 

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

8A 8B 

group
alinhado

nao_alinhado

group
alinhado

nao_alinhado

8C 8D 

67,92% 

69,29% 

68,66% 

68,07% 

68,62% 

69,22% 

69,77% 

69,11% 

69,06% 

71,47% 

70,36% 

69,75% 

68,28% 

68,33% 

69,22% 

65,85% 

69,30% 

69,41% 

68,39% 

69,79% 

69,55% 

69,21% 

69,11% 

68,93% 

68,73% 

68,30% 

68,51% 

68,47% 

69,69% 

70,51% 

69,99% 

70,40% 



 

 

 73 

para S. bicolor, 69,10% (desvio padrão= 0,0099). Quando analisadas as taxas de 

alinhamento para os cromossomos individuais nota-se uma distribuição mais uniforme do 

que em relação ao alinhamento obtido para os cromossomos de S. bicolor. As taxas de 

cobertura variaram de 65,85% (cromossomo 3D) a 71,47% (cromossomo 8C) (Figura 13). 

A cultivar utilizada para a montagem do draft assembly, RB867515 

(Saccharum spp.) (Barbosa et al., 2001), assim como as demais cultivares modernas de 

cana-de-açúcar, são híbridos interespecíficos, com a maior parte da constituição genômica 

proveniente de S. officinarum (~80%), parte de S. spontaneum (10-15%) e recombinações 

entre os dois genomas (5-10%) (D’Hont et al., 1996; Piperidis et al., 2010; Yu et al., 2018).  

Os 252.899 transcritos obtidos para cana-de-açúcar, que compõem o 

transcritoma da cultura (Melo, 2015), foram utilizados para na análise de completitude da 

montagem do genoma da cultivar RB867515. Para isso, os transcritos foram alinhados aos 

scaffolds utilizando o software STAR, que leva em consideração os sítios de splicing das 

sequências. 

Foi obtida uma taxa de alinhamento total de 36,23% (88.370) dos transcritos, 

com um tamanho médio de 964 pb. Dos transcritos alinhados, 34,94% alinharam uma 

única vez, e 1,29% alinharam em múltiplos locais. Em relação aos transcritos que não 

alinharam em nenhum local (63,77%), a maior parte deles não alinhou por ser muito 

pequeno (54,84%) e uma menor fração não alinhou devido à grande quantidade de 

mismatches entre as sequências (7,47%) ou outros motivos (1,46%). Não foram 

identificados transcritos quimeras, quando um transcrito alinha parte em um scaffold e 

parte em outro scaffold.  

Em uma primeira análise, o baixo número de transcritos alinhados nos leva a 

pensar que as sequências genômicas montadas no draft assembly realmente não estão 

representativas e completas. Mas considerando-se o principal motivo pelo qual essas 

sequências não alinharam, que é devido ao fato de que os transcritos serem muito 

pequenos, revela-se um problema na montagem do transcriptoma, e não no draft assembly. 

Para verificar o quanto dos transcritos estão representados completamente no 

draft assembly da cultura, os transcritos foram alinhados novamente, dessa vez através do 

software blastn. Após o alinhamento, foi utilizado um script do pacote Trinity 
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(hitcoverage) para o cálculo da cobertura dos transcritos alinhados (% do transcrito 

alinhado).  

A partir do alinhamento dos transcritos no draft assembly de cana-de-açúcar 

com o software blastn, obteve-se uma taxa de alinhamento de 49,31% (45.964). Quando 

analisadas as estimativas de frequências relativas acumuladas na cobertura dos transcritos, 

apenas 3,28% (1509) alinharam de 90 a 100% da sua extensão (Figura 14). Esses valores 

refletem que, mesmo que uma boa parte dos transcritos estão representados no draft 

assembly, a grande maioria está fragmentada. 
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Figura 14. Frequência relativa acumulada em relação a porcentagem de cobertura dos 
transcritos no draft assembly de cana-de-açúcar. 
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5 CONCLUSÃO  

 

As sequências analisadas neste trabalho são provenientes de uma cultivar elite 

de cana-de-açúcar, que tem sido a mais plantada em todo o território brasileiro por muitos 

anos. A cultivar RB867515 pertence à Ridesa (Rede Interuniversitária para o 

Desenvolvimento do Setor Sucroenergético) que tem um dos principais programas de 

melhoramento genético para a cultura da cana do país. Este trabalho foi o primeiro em 

apresentar sequências dessa cultivar de cana-de-açúcar, e a trabalhar com dados de 

sequenciamento Illumina e PacBio para a cultura.  

A partir dos dados obtidos foi possível a construção de um draft assembly para 

a cultura e sua caracterização preliminar em relação ao conteúdo de DNA repetitivo e 

predição de genes. O draft assembly para a cultivar representa ~23% do tamanho total 

estimado do genoma. A partir das sequências montadas para a cultivar tem-se um recurso 

genômico importante para estudos posteriores nos programas de melhoramento para a 

cultura no país. 

O genoma da cultivar RB867515 é composto por ~50% de DNA repetitivo, o 

que é compatível com os valores encontrados na literatura para genomas híbridos da 

cultura. Foram preditos 82.945 genes para a cultura, baseado em uma predição ab initio. 

Houve uma significativa melhora nas estatísticas de avaliação do assembly pela 

adição de 4,5 Gb de long reads PacBio. Espera-se que com a adição de um maior volume 

de sequências dessa natureza o assembly possa representar uma maior fração do genoma 

dessa cultivar.  
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