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RESUMO 

Mapa de ligação e mapeamento de locos quantitativos de resistência a Sporisorium 

scitamineum em cana-de-açúcar 

 

A cultura da cana-de-açúcar está exposta a diversos patógenos, entre eles, o fungo 

Sporisorium scitamineum, agente causal do carvão, que causa perdas significativas na 

produção e na qualidade do caldo. O uso de genótipos resistentes é o principal método de 

controle da doença, o que torna essencial o conhecimento das bases genéticas da resistência, 

favorecendo a seleção de genótipos superiores. Neste estudo, uma população F1 segregante, 

derivada do cruzamento entre ‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’, foi genotipada usando marcadores 

EST-SSR e TRAP, os quais foram alocados em um mapa prévio, visando identificar 

marcadores associados a locos quantitativos de resistência a esse patógeno. A incidência de 

carvão foi avaliada em dois ensaios realizados nos anos de 2009 e 2010, em delineamento 

experimental inteiramente casualizado. O principal sintoma do carvão (número de chicotes) 

foi tomado ao longo dos ensaios e os dados foram utilizados para o cálculo da área sob a 

curva de progresso da doença (AUDPC), sendo os valores de AUDPC normalizados e 

analisados por meio de modelos mistos. O mapeamento de locos quantitativos (QTL) seguiu a 

abordagem de mapeamento por intervalo composto (CIM). O mapa aqui construído contém 

721 marcadores, compilando EST-SSRs, TRAPs, além de AFLPs e marcadores direcionados 

ao retrotransposon scIvana_1 já alocados no mapa prévio. Estes foram posicionados em 124 

grupos de co-segregação, sendo 65 deles atribuídos em dez grupos de homo(eo)logia, com 

base em locos EST-SSR em comum. O mapa totaliza 6.223,0 cM e tem uma densidade média 

de um marcador a cada 8,6 cM. O uso da metodologia CIM permitiu detectar oito locos 

quantitativos associados à resistência de S. scitamineum, sendo quatro deles identificados na 

primeira avaliação, dois novos locos na segunda avaliação e dois considerando-se o 

comportamento médio dos genótipos nos dois anos de avaliação. Observou-se a 

predominância de alelos com efeitos aditivos de resistência, comparativamente aos efeitos de 

dominância, sendo seis deles relacionados à diminuição da suscetibilidade e quatro com o 

aumento. Dentre os QTL, cinco segregaram na proporção 1:1, dois 3:1 e um na proporção de 

1:2:1. Os QTLs foram capazes de explicar individualmente de 3,4% a 5,7% da variação 

fenotípica. O QTL que explicou a maior porcentagem da variação, detectado na primeira 

avaliação (5,7%), foi posicionado a 5,0 cM de outro QTL considerando-se o comportamento 

médio dos genótipos, sugerindo que estes QTLs localizam-se na mesma região genômica. 

Interessantemente, um dos QTLs está posicionado em um intervalo que contém uma marca 

TRAP e outra ancorada no retrotransposon scIvana. Espera-se que esses resultados 

contribuam para estudos futuros sobre genes candidatos envolvidos na resistência, o papel dos 

retrotransposons na resposta da planta a patógenos, bem como possam dar subsídios a 

programas de seleção assistida por marcadores.  

 

 

Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Sporisorium scitamineum; Mapa de Ligação, Mapeamento 

Genético; QTL 

 



 12 

  



 13 

ABSTRACT 

Linkage and mapping quantitative loci for resistance to Sporisorium scitamineum in 

sugarcane 

 

The sugarcane is exposed to several pathogens, including the fungus Sporisorium 

scitamineum, the smut disease´s causal agent, which causes significant losses in yield and 

juice quality. The use of resistant genotypes is the main strategy to control the disease, 

therefore it is essential the knowledge on the genetic basis of resistance for selecting superior 

genotypes. In this study, a F1 segregating population derived from a cross between ‘IAC66-6’ 

and ‘TUC71-7’ were genotyped using EST-SSR and TRAP markers that were placed on a 

prior map aiming at to identify markers associated to the smut resistance genes. The incidence 

of smut was evaluated in two trials performed in 2009 and 2010 in a completely randomized 

design. The main smut symptom (number of whips) was recorded in both trials, and data were 

used to calculate the area under the disease-progression curve (AUDPC). The values were 

normalized and analyzed using mixed models. The mapping of quantitative loci (QTL) 

followed the composite interval mapping (CIM) method. The map here in constructed 

contains 721 single dose markers compiling EST-SSRs, TRAPs as well as AFLPs and 

markers anchored in the retrotransposon scIvana_1, both previously allocated. Markers were 

positioned on 124 co-segregation groups, and 65 of them were assigned to ten groups of 

homo(eo)logy, based on common EST-SSR loci. The map totalized 6223.0 cM with a marker 

density of one marker every 8.6 cM. The use of CIM methodology allowed the detection of 

eight loci associated with quantitative resistance to S. scitamineum, four being identified in 

the first trial, two new QTLs in the second trial, and two considering the average genotype 

behavior in both years of evaluation. There was predominance of additive effects in 

comparison to the dominance effects, six of them related to decreased susceptibility and four 

related to increased susceptibility. Out of the QTLs, five segregated in a 1:1 ratio, two in a 3:1 

ratio, and two in a 1:2:1 ratio. QTLs were able to explain individually 3.4% to 5.7% of the 

phenotypic variation. The QTL that explained the largest percentage of the variation, detected 

in the first trial (5.7%) was located at a distance of 5.0 cM from other QTL detected when 

considering the genotype average behavior, suggesting that these QTLs are positioned in the 

same genomic region. Interestingly, one QTL was located in an interval that contains a TRAP 

marker and a scIvana_1-anchored marker. We expect that our results contribute to future 

studies on disease resistance candidate genes, the role of retrotransposon in plant responses to 

pathogens, as well as to add marker-assisted selection programs. 

 

 

Keywords: Sugarcane; Sporisorium scitamineum; Linkage Map; Genetic mapping; QTL 
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1 INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) tem ganho destaque no cenário mundial recente, 

devido a sua importância como fonte de energia renovável. O setor sucroenergético passou 

por um processo de crescimento impulsionado pelo aumento na demanda por etanol, tanto no 

mercado interno, em função do avanço da tecnologia dos veículos flex-fuel, como pelo 

interesse mundial crescente na utilização desse biocombustível em mistura à gasolina. 

A continuidade do desenvolvimento do setor sucroalcooleiro depende do lançamento 

de variedades geneticamente superiores, capazes de apresentar alta produtividade, melhor 

qualidade industrial, alta adaptação a diferentes condições ambientais e resistência a fatores 

bióticos e abióticos (NOBREGA; DORNELAS, 2006). A cultura apresenta limitações quanto 

à produtividade em decorrência de problemas fitossanitários. Patógenos como Sporisorium 

scitamineum (também designado Ustilago scitaminea), agente causal do carvão da cana-de-

açúcar, são capazes de provocar perdas significativas tanto na qualidade industrial como na 

produção, em todo o mundo (TOKESHI; RAGO, 2005; SUNDAR et al., 2012). Até o 

momento, o uso de genótipos resistentes é o principal método de controle da doença, o que 

torna essencial o conhecimento das bases genéticas da resistência, favorecendo a seleção de 

genótipos superiores. 

Alguns trabalhos mostraram que a resistência de cana-de-açúcar a S. scitamineum é 

quantitativa, com herdabilidade no sentido amplo variando de baixa a moderada e 

influenciada pelas condições ambientais (CHAO; HOY; SAXTON, 1990; SILLS et al., 1995; 

RABOIN et al., 2003).  

Para auxiliar os programas de melhoramento, os marcadores genéticos têm sido 

amplamente utilizados, inclusive na geração de mapas de ligação de cana-de-açúcar. No 

entanto, a identificação dos locos e seus respectivos alelos envolvidos na resistência 

quantitativa em cana-de-açúcar é dificultada devido à complexidade do genoma das cultivares 

modernas, que apresentam origem multiespecífica, sendo altamente poliploides, aneuploides, 

com variável número de cromossomos (GRIVET; ARRUDA, 2002). Uma alternativa para 

elucidar a complexidade genética e obter informações a respeito dos locos que controlam os 

caracteres quantitativos é obter mapas mais densos, compilando marcadores genéticos capazes 

de amostrar a variação em regiões transcritas do genoma, tais como microssatélites derivados 

de sequências expressas (EST-SSR) e polimorfismos de amplificação de regiões alvo 

(TRAP), possibilitando identificar marcas associadas à expressão de genes alvos em 

populações segregantes (OLIVEIRA et al., 2007; ALWALA et al., 2008; CRESTE et al., 
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2010; OLIVEIRA et al., 2009; ANDRU et al., 2011). Assim, os marcadores moleculares 

direcionados a sequências expressas agregam informação aos mapas de ligação, inclusive 

aqueles relacionados à resistência as doenças, podendo facilitar a identificação de QTL 

(Quantitative Trait Loci). 

Nesse contexto, os objetivos desse trabalho foram: i) desenvolver e obter marcadores 

do tipo EST-SSR e TRAP e integrá-los ao mapa de ligação previamente desenvolvido para a 

população derivada do cruzamento entre a variedade ‘TUC71-7’ e o clone ‘IAC66-6’ 

(PALHARES et al., 2012), de modo a aumentar a sua cobertura e densidade, e agregar 

informações oriundas de marcadores funcionais putativos; ii) utilizar o novo mapa gerado 

para mapear QTL para a resposta da população a Sporisorium scitamineum, de modo a 

fornecer informações aos programas de melhoramento da cana-de-açúcar, visando a 

resistência ao carvão. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Aspectos econômicos da cultura da cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar é uma cultura de grande importância econômica, ocupando, no 

território brasileiro, uma área de 8,6 milhões de hectares (CONAB, 2012). Devido a sua 

ampla utilidade, pode ser empregada sob a forma de forragem para a alimentação animal, ou 

como matéria prima para a fabricação de diversos produtos como: aguardente, açúcar e álcool. 

Ainda, seus resíduos, como a vinhaça, podem ser aproveitados como fertilizantes ou na 

produção de biogás, e o bagaço, como fonte de energia elétrica. 

O Brasil destaca-se como o maior produtor e exportador mundial de cana-de-açúcar. 

Em 2002, eram 320 milhões de toneladas de cana, contra 571,4 milhões na safra de 

2011/2012. A produção acumulada de açúcar, um dos principais subprodutos, atingiu a 

produção de 21,4 milhões de toneladas na mesma safra, já o volume total de etanol foi de 256 

milhões de litros, dos quais 60 milhões de etanol anidro e 196 milhões de etanol hidratado, 

um acréscimo de três milhões de litros em relação à safra de 2010/2011 (UNICA, 2012; 

CONAB, 2012). A perspectiva para 2020, é que a produção de cana-de-açúcar no Brasil 

alcance 846 milhões de toneladas, um crescimento de 3% ao ano, e que a produção de açúcar 

chegue a 47,5 milhões de toneladas. Já ao excedente líquido de açúcar exportável deve 

alcançar a produção de 32,9 milhões de toneladas e estima-se um aumento de 43,6 bilhões de 

litros de etanol em 2020 (BIOSUL, 2012). 

 

2.2 A origem do gênero Saccharum  

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma importante cultura em vários países do 

mundo, devido aos seus colmos serem ricos em açúcar. É uma planta alógama, membro da 

família Poaceae e da tribo Andropogoneae, subtribo Saccharinae e gênero Saccharum 

(SCARPARI; BEAUCLAIR, 2008). A maioria dos autores considera que o gênero 

Saccharum é composto por seis espécies, denominadas de S. officinarum (2n = 80), S. 

spontaneum (2n = 40 - 128), S. barberi (2n = 81 - 124), S. sinense (2n = 111 - 120), S. 

robustum (2n = 60, 80) e S. edule (2n = 60, 70, 80). O gênero Saccharum, juntamente com os 

gêneros relacionados filogeneticamente, Erianthus (seção Ridium), Narenga, Sclerostachya e 

Miscanthus (seção Diandra Keng) formam o “Complexo Saccharum” (MUKHERJEE, 1957; 

DANIELS et al., 1975; MATSUOKA; GARCIA; ARIZONO, 2005).  
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A S. officinarum, ou cana nobre, é conhecida pela sua alta produção de açúcar. Há 

evidências que ela derivou da espécie silvestre S. robustum, na Nova Guiné. De lá, clones de 

S. officinarum se espalharam pela Indonésia, China, Índia, Micronésia e Polinésia 

(BRANDES, 1958; GRIVET et al., 2004). S. spontaneum apresenta baixa produção de açúcar 

e é adaptada a diferentes ambientes e resistente a várias doenças. S. spontaneum está 

distribuída desde o Japão, Indonésia, Papua-Nova Guiné até o Mediterrâneo e a África 

(DANIELS et al., 1975). S. sinense, cultivada na China e na Índia, e S. barberi, cultivada no 

norte da Índia, são duas espécies que provavelmente se originaram da hibridização natural 

entre S. officinarum e S. spontaneum (PRICE, 1968; D’HONT et al., 2002; LANDELL; 

BRESSIANI, 2008). S. edule compreende o menor grupo de canas estéreis e é, supostamente, 

derivada da hibridação intergenérica entre S. officinarum ou S. robustum com Miscanthus 

(DANIELS; ROACH, 1987). 

 

2.3 Hibridação interespecífica artificial e estrutura genômica das cultivares modernas de 

cana-de-açúcar 

Até o final do século XIX, clones de S. officinarum foram cultivadas de maneira 

extensiva em todo mundo, especialmente devido a sua principal característica - alto teor de 

sacarose. No início do século XX, com o aparecimento do vírus do mosaico e a alta 

suscetibilidade de S. officinarum ocorreu a hibridação artificial entre S. officinarum 

(autopoliploide, 2n = 80) e clones de S. spontaneum (2n = 40 - 128). Posteriormente, 

sucessivos retrocruzamentos foram realizados, visando obter híbridos com elevada produção 

de açúcar e resistentes a doenças, num processo denominado de “nobilização” (ROACH, 

1972; SREENIVASAN et al., 1987). Entretanto, há registros de que ocorre transmissão 

desigual de cromossomos no processo de hibridação e no subsequente evento de 

retrocruzamento, sendo ‘2n’ de S. officinarum (genitor feminino) e ‘n’ de S. spontaneum 

(genitor masculino). Várias hipóteses foram levantadas para explicar este fenômeno, entre 

elas estão: a ocorrência de uma endoduplicação dos cromossomos durante a 

megasporogênese, duplicação cromossômica após a primeira divisão meiótica ou fusão dos 

dois núcleos durante o estágio de tétrade (BREMER, 1961b). Somente a partir do segundo 

retrocruzamento, é que o genitor S. officinarum passa a transmitir ‘n’ cromossomos 

(BREMER, 1961a; MING et al., 2006). Como resultado, as cultivares modernas de cana-de-

açúcar possuem número de cromossomos variando entre 100 a 130 e alta aneuploidia 

(GRIVET; ARRUDA, 2002). 
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Burner e Legendre (1993) verificaram que a transmissão dos cromossomos foi 

estritamente ‘n + n’ quando foi realizado o cruzamento de clones elites interespecíficos com 

quatro clones de S. spontaneum. Contudo aneuploidia, mosaicismo cromossomal e 

irregularidades meióticas contribuíram para a produção de gametas desbalanceados. 

Recentemente, através da citogenética molecular, a transmissão de ‘2n + n’ no cruzamento 

entre S. officinarum e S. spontaneum, seguido do primeiro retrocruzamento, foram 

confirmados por Piperidis, Piperidis e D’Hont (2010), que ainda demonstraram que este tipo 

de transmissão também pode ocorrer em cruzamentos entre S. officinarum e as cultivares 

modernas. 

Ao longo do tempo, tem-se debatido sobre o conjunto básico de cromossomos do 

gênero Saccharum spp. Estima-se que o tamanho do genoma monoplóide de S. officinarum (x 

= 10) seja de 930 Mpb e de S. spontaneum (x = 8) seja de 750 Mpb, enquanto o tamanho do 

genoma da cultivar ‘R570’ (2n = 115) seja de 10.000 Mpb, significativamente maior quando 

comparado com outras gramíneas como arroz (860 Mpb, 2n = 24), sorgo (760 Mpb, 2n = 20) 

ou milho (5.500 Mbp, 2n = 20) (D’HONT; GLASZMANN, 2001). 

Hibridação cromossômica in situ com sondas de dois genes de DNA ribossomal, 18S - 

25S e 5S, mostrou que S. officinarum é octaploide, com número básico de cromossomo x = 

10, enquanto S. spontaneum possui x = 8, e que o nível de ploidia dos citotipos desta espécie 

varia entre 5 a 16 cópias homólogas (D’HONT et al. 1998). Como uma consequência disso, 

dois conjuntos cromossômicos distintos coexistem nas cultivares modernas. Através da 

hibridação genômica in situ (GISH), D’Hont et al. (1998) demonstraram que 15 a 25% dos 

cromossomos das cultivares modernas são herdados de S. spontaneum, e que há recombinação 

entre os cromossomos homo(eo)logos. Na cultivar ‘R570’, por exemplo, 10% dos 

cromossomos são herdados de S. spontaneum, 80% são herdados de S. officinarum e 10% são 

resultantes da recombinação entre os cromossomos de seus dois ancestrais. Na cultivar 

‘NCo376’ (2n ≈ 112), a distribuição foi de 20% de cromossomos herdados de S. spontaneum, 

70% de S. officinarum e 10% de recombinantes. 

Análises adicionais de GISH, em cultivares modernas, mostraram que a proporção da 

contribuição de S. spontaneum permanece entre 10 a 27%, enquanto a proporção de 

cromossomos recombinantes varia de 5 a 17% (PIPERIDIS; D’HONT, 2001; CUADRADO 

et al., 2004; PIPERIDIS; PIPERIDIS; D’HONT, 2010) 

No seu conjunto, estes dados permitiram D’Hont (2005) propor uma representação 

esquemática para explicar a organização dos genomas das cultivares modernas (Figura 1), 

sendo as principais características desse genoma a alta poliploidia, a aneuploidia, a origem 
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multiespecífica dos cromossomos, a ocorrência de recombinação entre os cromossomos das 

espécies genitoras e a existência de diferenças estruturais entre os seus cromossomos. 

 

Figura 1 - Representação esquemática do genoma das cultivares modernas de cana-de-açúcar. Cada barra 

representa um cromossomo. Barras em branco e cinza correspondem aos cromossomos ou 

segmentos de cromossomos de S. officinarum e S. spontaneum, respectivamente. Os cromossomos 

que estão na mesma linha são homólogos ou homo(eo)logos. Fonte: D’Hont (2005) e Ming et al. 

(2006) 

 

2.4 Marcadores moleculares em cana-de-açúcar 

Marcadores moleculares são sequências específicas de DNA que apresentam 

segregação mendeliana, tem ação dominante ou co-dominante e se prestam para análise 

genética (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998; FUNGARO; VIEIRA, 2001; BORÉM; 

VIEIRA; COLLI, 2009). 

Os diferentes tipos de marcadores moleculares hoje disponíveis diferenciam-se pela 

tecnologia usada para revelar a variabilidade ao nível de DNA e, assim, variam quanto à 

habilidade de detectar diferenças entre os indivíduos, ao custo, à facilidade de uso e 

repetibilidade (MILACH, 1998). 

Técnicas como o RFLP (Restriction Fragment Length Polymorfism - BOTSTEIN et 

al., 1980), o RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA - WILLIAMS et al., 1990), os 

SSRs (Simple Sequence Repeats - JACOB et al., 1991) e o AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism - VOS et al., 1995) foram amplamente utilizadas nas diversas culturas, 

incluindo a cana-de-açúcar.  

Nos últimos anos, alguns projetos de sequenciamento de ESTs (Expressed Sequence 

Tags) da cana-de-açúcar foram iniciados na África do Sul (CARSON; BOTHA, 2000), no 
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Brasil (VETTORE et al., 2001; 2003) e na Austrália (CASU et al. 2001), disponibilizando 

uma série de sequências que estão sendo exploradas para o desenvolvimento de marcadores 

funcionais, possibilitando o desenvolvimento de marcadores associados a genes, tais como 

EST-SSR (Simple Sequence Repeats derived from Expressed Sequence Tags) (PINTO et al., 

2004; OLIVEIRA et al., 2009; MARCONI et al., 2011); EST-RFLP (Restriction Fragment 

Lenght Polymorphism derived from Expressed Sequence Tags) (OLIVEIRA et al., 2007); 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) (GRIVET et al., 2003; CORDEIRO et al., 2006; 

McINTYRE et al., 2006; MARCONI, 2011); TRAP (Target Region Amplification 

Polymorphism) (ALWALA et al., 2006a, 2008; ANDRU et al., 2011) e os marcadores 

ancorados no retrotransposon scIvana_1 (PALHARES et al., 2012). 

Cordeiro et al. (2001) analisaram 8.678 sequências de ESTs de cana-de-açúcar, as 

quais revelaram aproximadamente 250 microssatélites, a maioria composta por repetições 

perfeitas de trinucleotídeos, sendo os motivos (CCG)n, (CGT)n e (CCT)n os mais comuns. A 

avaliação quanto ao polimorfismo e à transferibilidade dos locos selecionados revelou que 

estes são menos polimórficos que os SSRs isolados de bibliotecas genômicas, porém puderam 

ser transferidos para outros gêneros relacionados, mas o mesmo não foi observado para os 

SSRs genômicos. 

O banco de dados do SUCEST (Sugarcane Expressed Sequence Taq Project) tem 

disponibilizado uma grande coleção de ESTs com potencial para a geração de diferentes 

classes de marcadores moleculares. A busca no banco de dados do SUCEST revelou um total 

de 2005 clusters, dos quais 43.141 contém SSRs (PINTO et al., 2004). Desses, 165 são 

repetições de dinucleotídeos, 613 são de trinucleotídeos e 1227 são de tetranucleotídeos. Entre 

os motivos de dinucleotídeos, (CG)n/(CG)n foram os menos frequentes (12%), já os motivos 

de trinucleotídeos mais comuns foram (GCT)n/(ACC)n com 18,8%, (CGG)n/(CCG)n com 

16,3%, (CTC)n/(GAG)n com 12,4% e (TCA)n/(TGA)n com 11,0%. Para os tetranucleotídeos, 

os motivos mais abundantes foram (CACG)n/(CGTG)n com 8,3% e (AGGC)n/(GCCT)n, 

(ACAT)n/(ATGT)n, e (TCAT)n/(ATGA)n com aproximadamente 5,0%. O polimorfismo de 23 

locos foi testado em 18 cultivares, evidenciando um moderado polimorfismo, com número de 

alelos variando de dois a 15, com uma média de 6,0 alelos/loco. Em um segundo trabalho, 

Pinto et al. (2006) compararam 51 locos EST-SSR com 50 locos gerados a partir de 

bibliotecas genômicas (gSSR) utilizando 18 cultivares modernas, e evidenciaram que a 

maioria dos locos EST-SSR têm entre quatro a seis alelos enquanto de sete a nove alelos 

foram observados para locos gSSR. Os autores ressaltam o poder de descriminação dos EST-

SSR, além de poderem ser usados com sucesso na análise de diversidade genética a nível 
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funcional. Mais tarde, Oliveira et al. (2007; 2009) caracterizaram 224 novos marcadores EST-

SSR, os quais revelaram locos contendo de dois a 24 alelos, com média de 7,5 alelos/loco. 

Recentemente, a partir dos 2005 clusters de SSR contidos no banco de dados do 

SUCEST, mais 197 EST-SSRs com motivos de trinucleotídeos foram desenvolvidos e 

avaliados na coleção de 18 genótipos de cana-de-açúcar (MARCONI et al., 2011). Estes locos 

contêm de dois a 18 alelos, com uma média de 6,0 alelos/loco. Por apresentarem similaridade 

com proteínas envolvidas em importantes vias metabólicas e mecanismos de defesa da planta, 

os EST-SSR são valiosas ferramentas para a construção de mapas genéticos, identificação de 

QTL e possível seleção assistida por marcadores (MAS). 

Recentemente, de posse dos dados disponíveis do projeto SUCAST (Sugarcane Signal 

Transduction), 241 locos SNP foram identificados e desenvolvidos por Marconi (2011), e 

então, usados para genotipar 180 indivíduos derivados do cruzamento entre ‘IACSP95-3018’ 

e ‘IACSP93-3046’ (MARCONI, 2011; MOLLINARI, 2012). A partir dos sinais de 

intensidade de massa referentes ao loco SNP, fornecida pela plataforma de genotipagem 

Sequenom iPLEX MassARRAY
®
 (OETH et al., 2007), pôde-se inferir a dosagem de cada um 

dos alelos presentes no loco e consequentemente tornou-se possível observar diferentes 

classes genotípicas, tornando os SNPs excelentes marcadores para o estudo genético em 

poliploides (MOLLINARI, 2012). 

Utilizando a ampla quantidade de informações geradas pelos projetos de 

sequenciamento de ESTs, Hu e Vick (2003) desenvolveram a técnica TRAP que possibilita a 

identificação de polimorfismo gerado a partir de dois primers: um primer fixo, que é 

desenhado para a sequência de EST depositada nos bancos de dados e um primer arbitrário, 

que é uma sequência arbitrária com um núcleo rico em AT ou GC, complementar a regiões do 

genoma constituídas de íntrons ou éxons, respectivamente. Assim como os marcadores SRAP 

(Sequence-Related Amplified Polymorphism), os marcadores TRAP detectam polimorfismo 

intragênico (ALWALA; KIMBENG, 2010).  

Sequências de genes candidatos envolvidos no metabolismo da sacarose (ALWALA et 

al., 2006a; CRESTE et al., 2010), relacionados à via da lignina (ANDRU et al., 2012), 

tolerância à seca (CRESTE et al., 2010) e ao frio (ALWALA et al., 2008), macho-esterilidade 

(CHEN et al., 2006) e à resistência a doenças (LIU et al., 2005; MIKLAS et al., 2006) têm 

servido de base para o desenvolvimento de primers usados na metodologia TRAP. Visando 

confirmar a origem das sequências de fragmentos gerados pela técnica TRAP em cana-de-

açúcar, Alwala et al. (2006a) e Andru et al. (2012) compararam estas sequências com as já 

existentes no banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information) e 
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observaram que as sequências geradas apresentaram baixa similaridade com os genes alvo, no 

entanto, alta similaridade foi identificada com fragmentos genômicos conhecidos de outras 

espécies de gramíneas incluindo sorgo, milho e arroz. Segundo Andru et al. (2012), isso pode 

ser atribuído a possível presença de regiões não codantes, imediatamente após o sítio de 

ligação do primer, que resulta na amplificação de fragmentos com baixa similaridade ao gene 

alvo e/ou com alta similaridade ao fragmento genômico (ou clone de BAC). Por outro lado, 

LIU et al. (2005) sugerem que a baixa temperatura inicial de anelamento dos primers resulta 

em uma baixa especificidade de anelamento e na amplificação de fragmentos específicos e 

inespecíficos. Isto significa dizer que a metodologia tem limitações. Entretanto, foi utilizada 

com sucesso em estudos de diversidade (ALWALA et al., 2006a; CRESTE et al., 2010; 

ANDRU et al., 2012), para estimar coeficiente de parentesco (ALWALA et al., 2006b), na 

construção de mapas e detecção de QTL em cana-de-açúcar (ALWALA et al., 2009), trigo 

(LIU et al., 2005) e no feijoeiro (MIKLAS et al., 2006). 

 

2.5 Polimorfismo e mapeamento genético em cana-de-açúcar 

Um método de mapeamento genético, para poliploides, supondo pareamento bivalente 

na meiose, foi proposto por Wu et al. (1992). Este método é baseado na segregação de 

marcadores em dose única (MDU). Supondo-se octaploidia, tais marcadores podem 

apresentar segregação do tipo 1:1, quando em um genitor há somente uma cópia do alelo no 

loco sob estudo (Aaaaaaaa - simplex) e ausência deste alelo no outro genitor (aaaaaaaa - 

nuliplex) e 3:1, quando em ambos os genitores há uma cópia do alelo, ou seja, ambos os 

genitores são simplex (Figura 2). Desta forma, os indivíduos da progênie originada do 

cruzamento entre dois genitores, são genotipados com base na presença ou ausência da banda, 

independentemente da natureza do marcador utilizado. Nesse caso, marcadores co-

dominantes, como os microssatélites, perdem esta vantagem e passam a funcionar como 

marcadores dominantes. 
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(b) 

Figura 2 - (a) Representação esquemática da segregação de marcadores em dose única na descendência do 

cruzamento, de acordo com a metodologia proposta por Wu et al. (1992). Figura de Albino; Creste; 

Figueira, (2006); (b) Padrão de amplificação de marcadores EST-SSR e respectiva segregação 

alélica em uma população de mapeamento de cana-de-açúcar. P1 e P2 correspondem aos genitores; o 

alelo 1 está presente em ambos os genitores com segregação esperada na progênie de 3:1; os alelos 3 

e 4 estão presentes apenas no genitor P1, sendo esperada a segregação de 1:1; os alelos 2 e 5 estão 

presentes em ambos os genitores e não segregam na progênie 

 

Devido à complexidade do genoma da cana-de-açúcar, os geneticistas têm utilizado 

populações F1 segregantes e/ou progênies provenientes de autofecundação de genitores 

heterozigóticos (não endogâmicos) para construírem mapas genéticos, pois a obtenção de 

linhagens nessa espécie torna-se impraticável, devido ao número de gerações necessárias para 

atingir a homozigose, à consequente depressão causada pela endogamia e às irregularidades 

meióticas decorrentes de sua origem poliplóide e aneuploidia (ALWALA; KIMBENG, 2010). 

Devido a isto, não é possível usar populações convencionais de mapeamento que tem por base 

genótipos homozigóticos e populações deles derivadas.  

Parte dos mapas construídos para a cana-de-açúcar é baseada na metodologia 2-way 

pseudo-testcross. Esta estratégia foi desenvolvida por Grattapaglia e Sederoff, em 1994, para 

eucalipto em que, a exemplo da cana-de-açúcar, o mapeamento é realizado na geração F1 

oriunda de cruzamento entre genitores não endogâmicos. Segundo esta metodologia, cada 

conjunto de marcadores que segregam a partir de um genitor é analisado separadamente, 

dando origem a mapas individuais dos genitores. Esta metodologia de mapeamento tem sido 

muito utilizada na construção de mapas genéticos em cana-de-açúcar (AL-JANABI et al., 

(a) 
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1993; AL-JANABI; HONEYCUTT; SOBRAL, 1994; DA SILVA et al., 1993; GUIMARÃES 

et al., 1999; EDMÉ; GLYNN; COMSTOCK, 2006; ALWALA et al., 2008). 

O primeiro estudo de mapeamento em Saccharum officinarum, utilizando a 

metodologia 2-way pseudo testcross, foi realizado em uma população proveniente do 

cruzamento entre S. officinarum ‘LA Purple’ e S. robustum ‘Mol 5829’, com base em 

marcadores RAPD. Como resultado, 50 marcas em dose única e polimórficas foram 

identificadas no genoma de S. officinarum e 33 em S. robustum (AL-JANABI; 

HONEYCUTT; SOBRAL, 1994). Posteriormente, a mesma população foi utilizada na 

construção de dois diferentes mapas de S. officinarum. A geração do primeiro mapa foi 

realizada usando locos RAPD, sendo possível identificar 279 MDU (ou simplex), dos quais 

161 formaram 50 grupos de co-segregação (CGs, do inglês co-segregation groups), restando 

42% das marcas não ligadas (MUDGE et al. 1996). O segundo mapa foi desenvolvido por 

Guimarães et al. (1999), utilizando marcadores RFLP, RAPD e AFLP, contendo 283 MDU 

que formaram 74 CGs para o mapa do genitor ‘LA Purple’ e 208 MDU alocados em 65 CGs 

para o mapa do genitor ‘MOL5829’. 

Mapas individuais, envolvendo cultivares modernas, também foram obtidos. A partir 

do cruzamento entre dois cultivares australianos ‘Q117’ x ‘MQ77-340’, sendo a progênie 

constituída de 232 indivíduos, formaram-se 93 CGs, a partir de 270 marcas, abrangendo 3.167 

cM do genoma de ‘Q117’. Já para a MQ77-340’, foram obtidos 101 CGs constituídos por 342 

MDU abrangendo 3.582 cM (REFFAY et al., 2005). Uma progênie, composta por 192 

indivíduos, derivada do cruzamento entre os genitores ‘Q117’ e ‘74C42’, foi usada para a 

construção de mapas individuais. Marcadores SSR, AFLP, RGA e RFLP geraram 407 MDU 

de ‘Q117’ formando 75 CGs e 445 MDU de ‘74C42’ formando 84 CGs, ambos com seis 

grupos de homo(eo)logia (HGs do inglês homo(eo)logous group) (McINTYRE et al. 2005b). 

Poucos mapas genéticos têm sido construídos usando progênies derivadas de 

autofecundação de clones (“pseudo-F2”). Ao contrário do mapeamento realizado na geração 

F1, na qual dois mapas são gerados, a população originada por autofecundação proporciona o 

desenvolvimento de um único mapa genético do clone ou da cultivar da qual a população foi 

desenvolvida (ALWALA; KIMBENG, 2010). 

O primeiro mapa genético gerado para uma cultivar moderna utilizando progênies de 

autofecundação foi feito por Grivet et al. (1996). Neste estudo, foram genotipadas 77 

progênies da ‘R570’. Este mapa foi composto por 408 marcas, geradas por 120 sondas de 

RFLP e uma isoenzima, as quais foram alocadas em 96 CGs, com comprimento cumulativo 

de 2.008 cM e distância média entre locos de 6,1 cM. Esses CGs puderam ser agrupados 
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dentro de dez grupos de homo(eo)logia. A investigação dos produtos de amplificação levou à 

identificação de 80 marcadores derivados de S. officinarum e 66 de S. spontaneum. Os autores 

observaram que a distribuição dos marcadores dentro dos CGs proporcionou melhor cobertura 

do genoma de S. spontaneum do que de S. officinarum. Em seguida, Hoarau et al. (2001) 

desenvolveram marcadores AFLP para esta mesma cultivar, porém usando uma população 

diferente. Os autores utilizaram 295 indivíduos, o que possibilitou a construção de um mapa 

composto por 887 AFLPs, distribuídos ao longo de 120 CGs, com uma cobertura genômica de 

5.849 cM. A partir de marcadores comuns com o mapa desenvolvido por Grivet et al. (1996), 

34 dos CGs puderam ser agrupados em um dos dez HGs. Mais tarde, marcadores de RGAs 

(Resistance Gene Analogs), derivados de ESTs do projeto SUCEST e gSSRs foram 

adicionados a este mapa, totalizando 128 CGs e sete HGs (ROSSI et al., 2003). 

Devido ao tamanho do genoma da cana-de-açúcar, um grande número de marcadores é 

exigido para a construção de mapas e supõe-se que mesmo o mais saturado dos mapas cobrirá 

somente dois terços do seu genoma (AITKEN; JACKSON; McINTYRE, 2005). Segundo 

estes autores, aproximadamente 70% a 84% dos marcadores presentes no genoma da cana-de-

açúcar são MDU. Por outro lado, cerca de 16% a 30% das marcas ainda continuam não 

ligadas, isto é, estariam segregando em outras doses (DA SILVA et al., 1995; AITKEN; 

JACKSON; McINTYRE, 2005). O uso de marcadores que estão presentes em mais de uma 

cópia em um dos genitores (multidoses) poderia aumentar a cobertura do mapa em regiões do 

genoma que apresentam baixo nível de MDU, diminuindo o número de marcadores não 

ligados (EDMÉ; GLYNN; COMSTOCK, 2006; AITKEN; JACKSON; McINTYRE, 2007).  

Edmé, Glynn e Comstock (2006) estudaram a população filial do cruzamento entre S. 

officinarum (‘Green German’) e S. spontaneum (‘IND 81-146’). Os autores verificaram que 

os marcadores SSR segregaram nos modelos mendelianos para doses simples (1:1), duplas 

(3:1, 7:2 e 11:3), triplas (11:1, 15:1 e 13:1) e quádruplas (64:1 e 69:1). AITKEN; JACKSON; 

McINTYRE (2007). A partir dessas informações, adicionaram marcadores em doses duplas, 

incrementando o mapa do clone ‘IJ76-514’ (S. officinarum) de 47 para 123 CGs; 

consequentemente, a cobertura do mapa passou de 2.441 cM, usando marcadores em doses 

simples, para 4.906 cM quando consideradas as doses duplas. 

Alwala et al. (2008) utilizaram marcadores AFLP, SRAP e TRAP em 100 progênies 

F1 derivadas do cruzamento interespecífico - S. officinarum ‘La Striped’ x S. spontaneum 

‘SES 147B’. Trezentos e quarenta e quatro marcas polimórficas foram geradas para o genitor 

S. officinarum, das quais 72% segregaram em dose única (1:1), 9% segregaram em doses 

duplas (3:1, 11:3 e 7:2) e 19% das marcas mostraram segregação diferente da esperada. Já 
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para o genoma de S. spontaneum, foram obtidas 306 marcas, das quais 72% segregam em 

dose simples, 14% em dose dupla e 14% não apresentaram nenhuma das segregações 

esperadas. O mapa de ligação de S. officinarum foi constituído por 146 marcas distribuídas 

em 49 CGs, resultando em uma cobertura do genoma de 1.732 cM. Para S. spontaneum, foi 

gerado um mapa com 121 marcas ligadas para formar 45 CGs, abrangendo 1.491 cM. 

Posteriormente, esta mesma população de mapeamento foi avaliada para características 

relacionadas com o teor de açúcar como Brix e Pol (ALWALA et al., 2009). 

Seguindo o método proposto por Da Silva (1993) e explicado por Ripol et al. (1999), 

em que marcadores em doses únicas, duplas e triplas podem ser usados na construção de 

mapas genéticos, um mapa genético da cultivar de Louisiana ‘LCP85-384’ foi construído 

usando a progênie de autofecundação e baseado no polimorfismo de marcadores AFLP, SSR 

e TRAP, os quais foram testados para a segregação de 3:1 (simplex) e 77:4 (duplex). Esse 

mapa foi constituído por 718 marcadores simplex e 66 duplex, os quais foram distribuídos em 

108 CGs com um comprimento cumulativo de 5.617 cM e uma densidade de 7,16 cM por 

marcador, estimando uma cobertura de aproximadamente 45,6% do genoma da cultivar 

‘LCP83-384’. Baseados nas informações dos locos SSR e na fase de ligação em repulsão, 

nove HGs foram identificados (ANDRU et al., 2011). 

A integração de mapas obtidos a partir de cruzamentos bi-parentais é desejável, uma 

vez que permite aumentar a sua saturação, utilizando diferentes tipos de segregação. Isto se 

torna possível com a presença de marcadores em heterozigose em ambos os genitores usados 

para estabelecer as frações de ligação entre os marcadores segregantes (GARCIA et al., 

2006). A abordagem proposta por Wu et al. (2002b), baseada em análises de máxima 

verossimilhança, que permite estimar simultaneamente tanto a fração de recombinação como 

as fases de ligação entre os locos, tem possibilitado a construção de mapas integrados mais 

informativos, como demonstrado por Garcia et al. (2006), Oliveira et al. (2007), Pastina et al. 

(2012) e Palhares et al. (2012). Garcia et al. (2006) desenvolveram um mapa genético 

integrado para a população de mapeamento derivada do cruzamento entre duas cultivares 

brasileiras, ‘SP80-180’ x ‘SP80-4966’ e constituída por 100 indivíduos. Um total de 1.118 

MDU foi utilizado, sendo que 39% das marcas segregaram 1:1 e 61% segregaram 3:1. O 

mapa final contém 357 marcadores ligados, distribuídos ao longo de 131 CGs, considerando 

LOD score de 5 e fração de recombinação de 37,5 cM. Esse mapa totalizou 2.604,4 cM, com 

uma densidade de um marcador a cada 7,3 cM. Marcas RFLP e SSR foram utilizadas para a 

geração de 12 HGs putativos. Todo esse trabalho foi desenvolvido usando o software 

OneMap (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007) que, segundo os autores, apresentou 
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resultados superiores quando comparado ao do software JoinMap (VAN OOIJEN; 

VOORRIPS, 2001). Em seguida, Oliveira et al. (2007) adicionaram ao mapa marcadores 

EST-SSR e EST-RFLP resultando na geração de 192 CGs constituídos por 664 MDUs, com 

comprimento total de 6.261,1 cM. Dos 192 CGs, 120 foram agrupados em 14 HGs putativos. 

O recente desenvolvimento e mapeamento de marcadores SNP tem sugerido uma nova 

organização do genoma da cana-de-açúcar. Os trabalhos desenvolvidos por Marconi (2011) e 

Mollinari (2012) mostraram que a maioria das segregações observadas não é em dose única e, 

até agora, apenas uma pequena porção do genoma da cana-de-açúcar vem sendo amostrada. 

Com esses estudos recentes conseguiu-se estimar a ploidia e a dose de cada loco estudado. 

Dessa forma, tornou-se possível, também, amostrar locos que segregam em diferentes classes 

genotípicas como, por exemplo, 1:2:1 e 1:6:6:1 (MARCONI, 2011; MOLLINARI, 2012). A 

introdução de SNPs no mapa de ligação integrado da população derivada do cruzamento bi-

parental entre ‘IACSP95-3018’ e ‘IACSP93-3046’, previamente construído a partir de SSRs e 

AFLPs, resultou em mudanças no arranjo dos CGs e mesmo dentro dos HGs. Isto somente foi 

possível devido ao trabalho realizado por Mollinari (2012), o qual desenvolveu um novo 

modelo para a construção de mapas genéticos em autopoliploides, considerando diferentes 

níveis de ploidia e dosagens, baseado na abordagem dos modelos de Markov ocultos. 

Recentemente marcadores AFLP, EST-SSR e marcadores baseados em 

retrotransposons scIvana_1 foram usados na geração de um novo mapa de ligação integrado 

(PALHARES et al., 2012). Nesse trabalho, uma progênie F1, constituída de 188 indivíduos 

provenientes do cruzamento entre os genitores ‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’ foram genotipados, 

sendo identificados 546 marcadores em dose única (1:1 e 3:1), distribuídos em 92 CGs, com 

tamanho estimado de 4.843,19 cM e uma densidade de 8,87 cM, sendo que 41 CGs puderam 

ser associados a sete HGs. Os marcadores derivados do retrotransposon estudado (scIvana_1) 

mostraram tendência a formarem clusters nos CGs. 

Quando observados os mapas de cana-de-açúcar, nota-se que há uma grande variação 

na distribuição do número de CGs dentro dos HGs, sugerindo haver diferentes ploidias. Por 

exemplo, o mapa de ligação integrado da população derivada do cruzamento entre ‘SP80-180’ 

x ‘SP80-4966’ (OLIVEIRA et al., 2007) é constituído por 192 CGs, dos quais 120 CGs foram 

distribuídos dentro de 14 HGs, com grupos contendo de 2 a 24 CGs. Já o mapa genético 

obtido para a população derivada do cruzamento ‘IAC66-6’ x ‘TUC71-7’ (PALHARES et al., 

2012) contém 92 CGs, dos quais 41 puderam ser atribuídos dentro de 7 HGs, contendo de 15 

a 2 CGs. Vale ressaltar, que ambos os mapas são integrados, no entanto, o mesmo 

comportamento pode ser verificado quando comparados diferentes mapas desenvolvidos a 
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partir de populações de mapeamento pseudo-F2. O mapa da cultivar moderna ‘R570’ 

publicado por Hoarau et al. (2001) é constituído por 120 CGs, dos quais 34 foram atribuídos 

em 10 HGs, variando de 2 a 10 CGs, enquanto no mapa da cultivar ‘LCP85-384’ (ANDRU et 

al., 2011), 44 CGs foram atribuídos em 9 HGs, variando de 2 a 16. 

 

2.6 O carvão da cana-de-açúcar 

Como visto anteriormente, vários patógenos são responsáveis por causar doenças em 

cana-de-açúcar, entre eles o fungo Sporisorium scitamineum, agente causal do carvão. 

Anteriormente foi denominado Ustilago scitaminea, fungo da divisão Basidiomycota, classe 

Ustilaginomycetes, ordem Ustilaginales, família Ustilaginacea (HAUKSWORTH et al., 

1995). Recentemente, foi sugerido a designação S. scitamineum que foi baseada em dados da 

sequência LSU rDNA realizada por Piepenbring et al. (2002). 

S. scitamineum é um parasita biotrófico que infecta tecidos meristemáticos jovens da 

planta por meio de teliósporos (esporos). O aparecimento da doença nas plantas de cana-de-

açúcar depende da germinação dos teliósporos e da fusão de hifas haploides compatíveis 

sexualmente (mating-type), formando hifas dicarióticas infectivas, que penetram na base das 

escamas das gemas e atingem o tecido meristemático (ALBERT; SCHENCK, 1996; 

MACCHERONI; MATSUOKA, 2006). 

Diferentes raças de S. scitamineum têm sido identificadas em países como Argentina 

(BRAITHWAITE et al., 2004), Nigéria (ABO; OKUSANYA, 1996), Havaí, Paquistão, 

Filipinas e Taiwan (FERREIRA e COMSTOCK, 1989; COMSTOCK, 2000). No Brasil, o 

trabalho realizado por Rago, Casagrande e Massola Júnior (2009) detectou que as populações 

de S. scitamineum, amostradas no Estado de São Paulo, apresentaram diferentes níveis de 

agressividade, porém não houve alterações de virulência entre elas, o que deve ser levado em 

consideração para o desenvolvimento de variedades com resistência a S. scitamineum nos 

programas de melhoramento. 

A doença tem como principal sintoma “o chicote” (Figura 3), que consiste em uma 

modificação do meristema apical do colmo, induzida pelo fungo, com tamanho variável. 

Além do chicote apical, também existe o chicote lateral, o qual tem origem em brotações das 

gemas laterais infectadas. O chicote é composto por parte do tecido da planta e parte do tecido 

do fungo contendo milhões de teliósporos, esporos assexuados do patógeno (SANGUINO, 

1987). 
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Reportado primeiramente na África do Sul, em 1877, hoje o patógeno é encontrado em 

quase todas as áreas cultivadas com cana-de-açúcar. No Brasil, sua primeira identificação foi 

na década de 40 em variedades suscetíveis, como ‘JOJ36’ e ‘JOJ213’, chegando a infectar 

100% das touceiras, sendo o problema controlado por vários anos com a utilização de 

variedades resistentes. No entanto, a partir de 1979, com a ocupação de grandes áreas com a 

variedade ‘NA56-79’, de suscetibilidade intermediária, aliadas a outros fatores, o carvão 

voltou a atingir proporções epidêmicas, tornando-se comum no Estado de São Paulo 

(BERGAMIN FILHO et al., 1987). 

 

 

Figura 3 - Chicote apical: sintoma típico em plantas de cana-de-açúcar causado por Sporisorium scitamineum, 

após dois meses da inoculação 

 

Além dos prejuízos diretos, a doença acarreta outros indiretos como: impossibilitar o 

cultivo de variedades altamente produtivas, em vista de sua suscetibilidade; obrigar a redução 

de áreas cultivadas com variedades de resistência intermediária; provocar o aumento de custos 

decorrentes de práticas fitossanitárias, como tratamento térmico e “roguing” 

(CASAGRANDE; SANGUINO, 1994; SUNDAR et al., 2012).  

A maneira mais eficiente de controle da doença é o uso de genótipos resistentes, o que 

torna essencial o conhecimento das bases genéticas da resistência. Estes estudos são 

realizados por inoculação artificial da planta com S. scitamineum. Os programas de 

melhoramento genético da cana-de-açúcar no Brasil, e diversos no mundo, utilizam diferentes 

métodos de inoculação artificial para a avaliação da resistência das progênies. Algumas das 

técnicas mais comumente reportadas incluem a aspersão de teliósporos (COPERSUCAR, 

1995; RAGO; CASAGRANDE; MASSORA JÚNIOR , 2009), imersão de gemas intactas ou 
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feridas em suspensão de teliósporos (CASAGRANDE; AMORIM; SANGUINO, 1998; 

MATSUOKA et al., 1986), inoculação por injeção de teliósporos nas gemas (PEROS; 

BAUDIN, 1983), ou a distribuição de uma pasta de teliósporos sobre as gemas com ou sem 

ferimento (AMORIM et al., 2000). 

Muitos trabalhos têm preferência pela técnica que utiliza ferimentos das gemas, pois 

esta induz uma maior infecção do que a inoculação por imersão. Porém, esta técnica possui o 

inconveniente de eliminar a resistência morfológica oferecida pela gema da cana-de-açúcar. 

Isto pode custar caro para o programa de melhoramento, pois os clones eliminados poderiam 

ter resistência morfológica. A cultivar ‘SP70-1143’ é um exemplo disso, pois quando 

inoculada com ferimento, manifesta a doença, quando inoculada sem ferimento, não mostra 

nenhum sintoma, evidenciando a função da gema na resistência (AMORIM et al., 2000). 

Diversos trabalhos mostraram que a resistência de cana-de-açúcar a S. scitamineum é 

quantitativa e com herdabilidade no sentido amplo variando de baixa a moderada (CHAO; 

HOY; SAXTON, 1990; SILLS et al., 1995; RABOIN et al., 2003). Ainda, condições de 

estresse hídrico e calor têm favorecido o aparecimento do chicote em genótipos com 

resistência ao fungo, demonstrando que há interação genótipo por ambientes (CHAO; HOY; 

SAXTON, 1990; SANTOS, 2003). 

Quanto aos mecanismos de resistência ao carvão da cana-de-açúcar, basicamente eles 

ocorrem nos níveis morfológicos, fisiológicos e moleculares (ARMAS et al., 2007). Embora a 

interação cana-de-açúcar vs S. scitamineum seja bastante complexa, é certo que o patógeno 

precisa alcançar os tecidos meristemáticos das gemas do hospedeiro para o sucesso do 

processo de infecção. Este trajeto pode ser dificultado e até impedido pela resistência das 

gemas (resistência à infecção) proporcionada por barreiras físicas e/ou bioquímicas 

(WALLER, 1970; DA GLORIA et al., 1999) e/ou das bainhas (GIGLIOTI; TOKESHI, 1991). 

Uma vez atingidas as regiões meristemáticas, as hifas do fungo podem ou não infectar a 

planta (resistência à colonização), o que depende do grau de resistência dos tecidos internos 

(ELSTON; SIMMONDS, 1988). 

Da Gloria et al. (1999) verificaram que a morfologia da gema é fundamental como 

mecanismo de resistência à infecção. Estes autores evidenciaram que a variedade resistente 

‘SP70-1143’ apresenta maior número de escamas, maior número de tricomas, tecidos mais 

lignificados e com maior reação a compostos fenólicos, quando comparada à variedade 

suscetível ‘NA56-79. 

Ainda, características como idade das gemas e concentração de esporos estão 

envolvidas na resistência (GIGLIOTI; TOKESHI, 1991; BUENO, 2010). De acordo com 
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Bueno (2010), há diferenças estatísticas entre os dados de incidência de carvão nas diferentes 

idades de gemas, de acordo com a variedade testada. Nas variedades ‘NA56-79’ e ‘SP71-

1406’, as gemas mais novas foram mais suscetíveis que as gemas de idade mediana e velha; 

por outro lado, na variedade ‘SP84-2066’, as gemas novas e velhas foram mais suscetíveis 

que as gemas medianas, o que pode ser explicado pela suscetibilidade da variedade. Certa 

concentração de esporos é requerida na superfície das gemas para que a infecção ocorra. Sob 

condições de campo, a proteção das escamas das gemas e bainhas pode determinar a 

quantidade de inóculo que atinge os tecidos internos. A remoção das bainhas, nas variedades 

NA56-79 e RB72454, foi seguida de uma maior taxa de infecção nas gemas basais, 

consequentemente, a evolução do carvão da cana-planta para a soca foi também maior nas 

parcelas de onde as bainhas foram retiradas (GIGLIOTI; TOKESHI, 1991). Em relação à 

concentração de inóculo necessária para causar doença, estima-se que 1x10
6
 e 1x10

8
 

teliósporos/ml sejam suficientes para produzir gemas infectadas (Bueno, 2010).  

Através da resistência dos tecidos internos, a planta pode dificultar ou até mesmo 

impedir o crescimento da hifa de S. scitamineum no interior do meristema de cana-de-açúcar. 

O estudo molecular da interação cana-de-açúcar vs S. scitamineum tem revelado diversos 

genes diferencialmente expressos. Thokoane e Rutherford (2001) usaram a técnica cDNA-

AFLP para detectar a ação de genes diferencialmente expressos em genótipos resistente e 

suscetível ao carvão. Análise de sequências homólogas mostrou que uma proteína putativa 

quinase receptor de quitina, uma serina/treonina quinase e um LTR retrotransposon tipo gypsy 

são expressos na variedade resistente em resposta ao carvão. Borrás-Hidalgo et al. (2005) 

identificaram 11 fragmentos derivados de transcritos (TDFs) diferencialmente expressos após 

inoculação com S. scitamineum, os quais mostraram homologia com genes envolvidos na 

defesa e/ou transdução de sinais, incluindo um gene que codifica uma proteína com domínio 

NBS-LRR, dois que codificam serina/treonina quinases e um fenilalanina amônia-liase 

(PAL). Utilizando cDNA-AFLP, Lao et al. (2008) realizaram estudos de expressão diferencial 

na interação cana-de-açúcar vs S. scitamineum e identificaram 64 TDFs diferencialmente 

expressos, sendo que 67,2% foram mais expressos na cultivar resistente. Os autores ressalvam 

a complexa resposta de defesa da planta contra o patógeno, sugerindo um papel fundamental 

de genes envolvidos na explosão oxidativa e nas vias da lignificação na fase inicial da 

interação. You-Xiong et al. (2011) identificaram 37 TDFs diferencialmente expressos em 

resposta a inoculação da cana com S. scitamineum, utilizando a mesma técnica, dos quais dois 

apresentaram homologia com genes envolvidos na defesa da célula e seis na transdução de 

sinais. 
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Diante do exposto, fica claro que existem inúmeros fatores como condições 

ambientais, condições morfológicas e fisiológicas da gema, e há também vários genes  

envolvidos na resistência da cana-de-açúcar a S. scitamineum. Assim, quando se objetiva 

solucionar o problema de obtenção de plantas resistentes ao carvão, os vários mecanismos de 

defesa devem ser considerados. 

 

2.7 Mapeamento de QTL em cana-de-açúcar 

Para o mapeamento de QTL, é necessário que existam associações entre os fenótipos 

do caráter quantitativo e os alelos dos marcadores que segregam na população. Para tanto, 

vários métodos estatísticos foram desenvolvidos, entre eles estão: análise para cada marca 

individualmente ou marca única (SM – Single Marker), baseada em análise de variância e 

regressão linear simples (LYNCH; WALSH, 1998; STUBER; EDWARDS; WENDEL, 

1987); mapeamento por intervalo, (LANDER; BOSTSTEIN, 1989); mapeamento por 

intervalo composto (ZENG, 1994; JANSEN; STAM, 1994) e mapeamento de múltiplos 

intervalos (KAO; ZENG; TEASDALE, 1999). 

A análise de marca única já foi usada no mapeamento de QTL em cana-de-açúcar e é 

baseada na comparação entre as médias dos caracteres de diferentes classes genotípicas 

(SILLS et al., 1995; DAUGROIS et al., 1996; MING et al., 2001; 2002a; 2002b; HOARAU et 

al., 2002; JORDAN et al., 2004; McINTYRE et al., 2005a; 2005b; DA SILVA; BRESSIANI, 

2005; REFFAY et al., 2005; AITKEN; JACKSON; McINTYRE, 2006; RABOIN et al., 2006, 

2008; WEI et al., 2006; BUTTERFIELD, 2007; AL-JANABI et al., 2007; PIPERIDIS et al., 

2008; AITKEN et al., 2008; GAZAFFI, 2009; PINTO et al., 2010; PASTINA et al., 2012). 

Quando se utilizam marcas individuais, não é necessária a existência de um mapa de ligação. 

Porém, os testes estatísticos são viesados, possuindo baixo poder estatístico, pois há um 

confundimento entre os efeitos do QTL e a sua posição em relação ao marcador, o que pode 

limitar a sua aplicação no melhoramento assistido (DOERGE, 2002).  

O método de mapeamento por intervalo (IM – Interval Mapping), abordado por alguns 

autores para a detecção de QTL em cana-de-açúcar (MING et al., 2001; 2002a; 2002b; AL-

JANABI et al., 2007; PIPERIDIS et al., 2008; PASTINA et al., 2012), usa o princípio de 

máxima verossimilhança para fazer inferência da presença de um QTL entre um par de 

marcadores adjacentes. Para isso, é necessário um mapa genético, o que possibilita obter a 

posição do QTL e estimar os seus efeitos. Os resultados do IM são expressos em razão de 

probabilidades, indicada pelo índice conhecido como LOD score. Quando comparado a 
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análise de marca única, o IM tem maior poder estatístico, porém como neste método as 

análises são realizadas para intervalos isolados, não considerando a interferência de outros 

QTL localizados fora do intervalo de mapeamento, podem ocorrer falsos positivos em regiões 

adjacentes a regiões que contêm QTL (DOERGE, 2002). 

Visando resolver os problemas gerados pelo mapeamento por intervalo, Zeng (1994) e 

Jansen e Stam (1994) desenvolveram o método de mapeamento por intervalo composto (CIM 

– Composite Interval Mapping), o qual inclui marcadores fora do intervalo de mapeamento 

como cofatores, possibilitando o controle dos efeitos de outros QTL que estão fora do 

intervalo. O método CIM tem várias vantagens sobre SM e IM, entre elas está a falta de 

confundimento entre o efeito e a posição do QTL e o alto poder estatístico (DOERGE et al., 

1997 apud PASTINA et al., 2012). Esta metodologia foi implementada em cana-de-açúcar 

por Al-Janabi et al. (2007), Aitken et al. (2008) e Gazaffi (2009).  

No entanto, CIM também têm limitações, superadas pelo método de mapeamento por 

intervalo múltiplo (MIM - Multiple Interval Mapping). Este método, adaptado para cana-de-

açúcar por Margarido (2011), aprimora o conceito do CIM, incorporando ao modelo a análise 

simultânea de múltiplos intervalos, possibilitando estimar efeitos como epistasia entre QTL e 

interação QTL x ambiente.  

Vários softwares foram utilizados para detectar QTL em cana-de-açúcar, entre eles, 

MapQTL usado por Daugrois et al. (1996), MAPMAKER/QTL e SAS usados por Ming et al. 

(2001), Ming et al. (2002a) e Al-Janabi et al. (2007), Map Manager QTXb16 usado por 

McIntyre et al. (2005b), Genstat usado por Wei et al. (2006), Margarido (2011) e Pastina et al. 

(2012), bem como o QTL Cartographer, usado por Aitken et al. (2008) e Al-Janabi et al. 

(2007). 

Entre as características mais estudadas em cana-de-açúcar estão: resistência à 

ferrugem marrom (Puccinia melanocephala), resistência ao carvão (S. scitamineum), mancha 

amarela (Mycovellosiella koepkey), prodridão radicular (Pachymetra chaunorhiza), tempo de 

florescimento, produção de açúcar, comprimento, peso, diâmetro e número de colmos e 

conteúdo de fibra.  

Detalhes de trabalhos em que foram identificados QTL para doenças da cana-de-

açúcar são descritos a seguir. 

O primeiro resultado de mapeamento de QTL em cana-de-açúcar foi obtido por Sills et 

al. (1995), usando marcadores RAPD e uma progênie de 41 indivíduos obtidos do cruzamento 

entre S. officinarum (‘LA Purple’) e S. robustum (‘Mol5829’). A população foi avaliada para 

características quantitativas importantes para o melhoramento da cana-de-açúcar. A 
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associação entre 83 locos RAPD em dose única com QTL foi determinada usando ANAVA e 

regressão múltipla. A análise de QTL revelou 24 marcadores significativamente (P < 0,05) 

associados à expressão de caracteres como: número de colmos, resistência ao carvão, 

diâmetro médio de colmos, teor de açúcar (POL), conteúdo de fibra, peso de colmos por 

parcela e colmos com panícula. O modelo utilizado foi capaz de explicar entre 23% a 58% da 

variação fenotípica total, e 32% a 76% da variação genotípica de várias características. 

Em seguida, um marcador molecular ligado à ferrugem marrom (Puccinia 

melanocephala H&P Syd.) foi identificado por Daugrois et al. (1996) na progênie constituída 

por 77 indivíduos derivados da autofecundação da cultivar ‘R570’ (GRIVET et al., 1996), 

utilizando análise de marca única. Uma segregação de 3 (resistente) : 1 (suscetível) foi 

observada para a resistência à ferrugem marrom, sugerindo herança monogênica. Visando 

saturar a região em torno deste gene de resistência à ferrugem, Asnaghi et al. (2000) usaram a 

relação de sintenia entre a cana-de-açúcar e o sorgo, milho e arroz, o que levou à identificação 

de segmentos de cromossomos homo(eo)logos na extremidade do grupo de ligação D de 

sorgo, o grupo de ligação 2 de arroz, grupo de ligação 4 e região centromérica do grupo de 

ligação 5 de milho. Posteriormente, oito marcadores AFLP foram adicionados ao redor do 

gene de resistência à ferrugem, sendo que duas delas foram alocadas a 1,9 e 2,2 cM do gene 

(ASNAGHI et al., 2004). 

McIntyre et al. (2005a) genotiparam 192 indivíduos derivados do cruzamento entre o 

‘Q117’ e ‘74C42’ com marcadores AFLP, SSR e RFLP e usando a metodologia 2-way  

pseudo testcross, obtendo dois mapas . Os genitores ‘Q117’ e ‘74C42’ foram utilizados como 

macho e fêmea, respectivamente. Esta população foi avaliada para duas doenças, a podridão 

radicular causada por Pachymetra (PRR) e a ferrugem comum. Pela análise de marca única, 

duas regiões genômicas, uma do mapa do genitor feminino e outra do mapa do genitor 

masculino, mais uma marca simplex de origem bi-parental e não ligada, foram identificadas 

como associadas com PRR para os dois anos de avaliação. Essas regiões explicaram de 6% a 

16% da variação fenotípica. Para a ferrugem marrom, duas regiões genômicas foram 

identificadas, uma em cada mapa, mais uma marca simplex de origem bi-parental e não 

ligada, que foram capazes de explicar de 7% a 18% da variação fenotípica, para ambos os 

anos. Marcas para cada ano de fenotipagem também foram associadas às doenças. 

Posteriormente, 54 sequências de RGAs foram isoladas, caracterizadas e utilizadas para 

identificar marcadores ligados a locos de resistência à ferrugem (McINTYRE et al., 2005b). 

Neste estudo, 31 RGAs foram mapeados; destes, três locos estavam significativamente 

associados com a resistência à ferrugem. Por mapeamento comparativo entre cana-de-açúcar e 
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sorgo, os três locos de RGA associados à ferrugem foram mapeados no mesmo grupo de 

ligação no sorgo, sendo um deles mapeado em uma região previamente associada a QTL para 

resistência à ferrugem nesta espécie, demonstrando o valor desse tipo de estudo para a seleção 

assistida. 

Utilizando AFLPs, SSRs e RFLPs, Raboin et al. (2006) construíram dois mapas a 

partir de 198 progênies de cruzamentos entre os genótipos ‘R570’ e ‘MQ76-53’. Pela análise 

de marca única, os autores identificaram dois novos locos em ‘MQ76-53’, um associado à 

resistência a ferrugem, segregando na proporção de 1:1 (resistente : suscetível), ligado a 23 

cM de um loco AFLP e outro controlando o caráter cor de colmos, segregando 1:1 (vermelho 

: não vermelho), ligado a 6,5 cM de outro AFLP. 

A associação entre AFLPs e SSRs e doenças de cana-de-açúcar como podridão 

radicular (Pachymetra chaunorhiza), escaldadura das folhas (Xanthomonas albilineans), 

doença de Fiji (Fiji disease virus) e carvão (Sporisorium scetamineum) foram investigadas em 

uma coleção de 154 clones pela análise de regressão (WEI et al., 2006). A partir deste 

trabalho, os autores observaram que 59% da variação fenotípica para a resistência ao carvão 

pôde ser explicada por 11 marcadores, 32% da variação fenotípica para escaldadura das folhas 

e podridão radicular foram explicadas por quatro marcadores, e 26% da doença de Fiji por 

cinco marcadores, sugerindo o uso desses marcadores em programas de melhoramento. 

Verifica-se a partir desse estudo que, majoritariamente, poucos locos (até 11) são 

identificados em resposta à doença. 

Um estudo similar foi realizado por Butterfield (2007) também para identificar 

marcadores associados à resistência ao carvão e a broca-da-cana (Eldana saccharina). Para 

tanto, o autor genotipou 77 genótipos com 275 RFLPs e 1.056 AFLPs e procurou associação 

desses com a possível resistência. Por meio da análise de regressão, 64 marcadores foram 

significativamente associados à resposta ao carvão, sendo que o marcador de maior efeito foi 

capaz de explicar 16% da variação fenotípica e 115 marcadores associados à E. saccharina, 

onde o marcador de maior efeito foi capaz de explicar 20% da variação fenotípica. Dos 179 

marcadores associados com carvão e E. saccharina, cinco foram significativamente comuns 

entre os caracteres de resistência estudados. 

Al-Janabi et al. (2007) usaram AFLPs e SSRs para identificar QTL para a resistência à 

mancha amarela (Mycovellosiella koepkei). A partir de 227 progênies do cruzamento bi-

parental entre as variedades ‘M134/75’ (resistente) e ‘R570’ (suscetível), e aplicando a 

metodologia de mapeamento 2-way pseudo testcross, a abordagem de marca única e CIM, os 
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autores observaram segregação monogênica (3 resistentes : 1 suscetível) na progênie 

estudada. 

Recentemente, Gazaffi (2009) expandiu o modelo proposto por Lin et al. (2003) para o 

contexto do CIM, incluindo cofatores para controlar a variação causada por QTL localizados 

fora do intervalo de interesse. Baseado na proposta original do método CIM (ZENG, 1994; 

JANSEN; STAM, 1994), Gazaffi (2009) faz uso do método da máxima verossimilhança para 

detectar a presença de QTL ao longo do genoma. O mapa de ligação integrado da população 

F1 segregante, derivada do cruzamento entre os genitores ‘SP80-180’ x ‘SP80-4966’, foi 

usado por Gazaffi (2009) para detectar QTLs relacionados à produção de cana-de-açúcar. 

Através do método CIM foi possível identificar 41 QTLs, sendo 18 para o primeiro corte e 23 

para o segundo corte, mostrando a eficiência da abordagem. No geral, nota-se que os 

trabalhos de mapeamento de QTL para doenças da cana-de-açúcar envolvem cruzamentos bi-

parentais, interespecíficos ou não, e/ou progênies obtidas por autofecundação de cultivares. 

Na grande maioria, a detecção de QTL é realizada por análise de marca única. Assim, o 

desenvolvimento de mapas genéticos integrados associados à metodologia CIM, adaptada por 

Gazaffi (2009), traz uma nova abordagem para a detecção de QTLs associados a doenças na 

cultura, principalmente a resposta ao carvão. Como resultado, a detecção de QTL pode 

facilitar a aplicação de seleção assistida por marcadores moleculares no melhoramento da 

cana-de-açúcar logo no início do programa. 

Vale ressaltar que quando estudada a organização dos genes de resistência a doenças 

fúngicas em diferentes genomas, nota-se que esses genes estão em clusters e flanqueados por 

retrotransposons, como demonstrado por Ramakrishna et al. (2002) no genoma do milho, 

Wei; Wing e Wise (2002) em cevada e Melotto et al. (2004) em feijoeiro. Em cana-de-açúcar, 

a distribuição genômica de genes análogos de resistência, os quais incluem domínios 

NBS/LRR, LRR e S/T Kinase, foi investigada por Rossi et al. (2003). Os autores revelaram a 

presença de dez clusters de RGAs no genoma da cultivar ‘R570’, sendo que um deles, 

formado por dois locos LRR, foi mapeado a 5,2 cM do gene de resistência à ferrugem 

marrom.  

Existe grande empenho da comunidade científica em identificar clusters gênicos e 

detectar QTL relacionados à resistência a doenças. Neste estudo, pretendeu-se contribuir para 

o avanço destas questões, de modo a agregar informações ao mapa genético, adicionando 

marcadores e posicionando QTLs relacionados a locos envolvidos na resistência da planta 

contra S. scitamineum. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 População de mapeamento 

A população de mapeamento aqui utilizada foi constituída de 188 indivíduos de uma 

progênie F1 oriunda do cruzamento entre dois genitores de cana-de-açúcar: a variedade 

procedente de Tucumán, Argentina, ‘TUC71-7’ e o clone brasileiro desenvolvido pelo 

Instituto Agronômico de Campinas, ‘IAC66-6’ utilizados como genitor feminino e masculino, 

respectivamente. O genitor ‘TUC71-7’ é resistente ao carvão (MACHADO, 2001), apresenta 

maior teor de sacarose e menor diâmetro de colmos, quando comparado ao genitor ‘IAC66-6’, 

que é suscetível ao carvão (COPERSUCAR, 1995), apresentando menor teor de sacarose e 

maior diâmetro de colmos. O cruzamento foi realizado na Estação de Cruzamento Vale das 

Flores – Maceió (AL), pertencente à CanaVialis/Monsanto, e as sementes germinadas em 

caixas de plástico para individualização dos “seedlings”. Posteriormente, esse material foi 

transferido para a área experimental no Pólo Regional de Tecnologia da CanaVialis/Monsanto 

em Conchal (SP). 

 

3.2 Extração, quantificação de DNA e desenvolvimento de marcadores moleculares 

As amostras de folhas dos 188 indivíduos da progênie bem como dos dois genitores 

foram coletadas individualmente, identificadas e armazenadas a -20°C até o momento da 

extração. A extração do DNA total foi realizada utilizando o método CTAB (MURRAY; 

THOMPSON, 1980). 

Cada amostra foi quantificada em espectrofotômetro NanoDrop
TM

 8000 e então 

diluída em TE 10:1 (10 mM de Tris-HCl e 1 mM de ESTA, pH = 8,0) para a concentração de 

5 ng/µl para ser utilizada nas reações. A diluição final foi confirmada em gel de agarose 0,8% 

(p/v), acrescido de 0,5 X de SYBR
®

 Safe DNA gel stain (Promega
®

). Para avaliar a intensidade 

da fluorescência das bandas, foi aplicado no gel DNA do fago λ (lambda) íntegro, em 

concentrações conhecidas, visando à comparação visual da fluorescência emitida sob luz UV. 

A concentração de DNA da banda foi, então, estimada e o valor dividido pelo volume de 

DNA aplicado no gel, obtendo-se a concentração do DNA. A fotodocumentação foi realizada 

em sistema de imagem Multi Doc-It Digital Imaging System – UVP (Figura 4). 
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Figura 4 - Gel de agarose (0,8%) mostrando a quantificação do DNA de parte dos indivíduos da progênie e dos 

genitores ‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’. As três primeiras canaletas contêm o DNA do fago λ, em 

concentrações crescentes 

 

Quatro tipos de marcadores foram usados para genotipar os genitores e os 188 

indivíduos da progênie F1: AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) e marcadores 

direcionados ao retrotransposon scIvana_1, que resultou na construção de um mapa prévio, 

como já descrito por Palhares (2010), EST-SSR (Expressed Sequence Tags-Derived Simple 

Sequence Repeats) e TRAP (Target Region Amplification Polymorphism), como descrito a 

seguir. 

 

3.2.1 Marcadores EST-SSR 

 

Neste estudo, foram utilizados 254 pares de primers, sendo 72 desenvolvidos por 

Marconi et al. (2011) e 33 por Oliveira et al. (2009), a partir de 2005 sequências consensos 

derivadas do banco de dados do SUCEST (http://sucest-fun.org); 134 pares de primers 

desenvolvidos pela CanaVialis/Monsanto e 15 pares de primers desenvolvidos por Jordão 

Junior (2009), sendo três deles publicados por Maccheroni et al. (2009), a partir de 352.122 

ESTs de cana-de-açúcar selecionadas dos bancos de dados público 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e privado (http://www.alellyx.com/). 

Inicialmente, todos os 254 locos foram usados para testar o polimorfismo entre os 

genitores e uma amostra de quatro indivíduos tomados, aleatoriamente, da população de 

mapeamento. Locos que exibiram os melhores padrões de amplificação e, que se mostraram 

polimórficos entre os genitores foram selecionados. Quando monomórficos nos genitores mas 

que apresentaram indício de segregação na amostra testada, foram igualmente selecionados 

para a genotipagem da população de mapeamento. 

As amplificações foram realizadas usando dois programas de ciclagem, identificados 

por 1 e 2. Os produtos da PCR também foram analisados por dois métodos, denotados S e F. 

Os fragmentos foram resolvidos em gel de poliacrilamida desnaturante a 5% (w/v) e corados 

com nitrato de prata (S), ou em eletroforese capilar (F), usando o sistema de genotipagem 

MegaBACE 1000
®
 (GE Healthcare Life Sciences), como descrito a seguir. 

 

http://sucest-fun.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.alellyx.com/
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A PCR foi realizada em um volume final de 10 µl em placas de termociclador com 96 

poços. Aproximadamente 20 ng de DNA total foram misturados a 0,25 µM de cada primer 

forward e reverse; 0,2 mM de cada dNTP; 2,0 mM de MgCl2; 1X Colorless Go Taq buffer e 1 

U de Go Taq Flexi DNA Polymerase (Promega®); água Milli-Q autoclavada para completar o 

volume. A amplificação foi conduzida em termociclador Gene Amp
® 

PCR System 9700 

(Applied Biosystems) sob a seguinte condição: uma desnaturação inicial de 94°C por 3 min. 

seguida por 31 ciclos sendo cada ciclo representado por: desnaturação a 94°C por 60 s 

anelamento dos primers com temperatura variando por 60 s; extensão a 72°C por 60 s; 

elongação final a 72°C por 2 min.. 

Aos produtos amplificados foram adicionados 10 µl de tampão desnaturante (0,2% de 

azul de bromofenol; 0,2% de xileno cianol; 10 mM EDTA, pH 8,0; 95% de formamida) que 

foram aquecidos a 94°C por 5 min. e mantidos no gelo durante todo período de aplicação. 

Uma alíquota de 3 µl de cada amostra foi então aplicada em gel desnaturante de 

poliacrilamida 5% [acrilamida/bisacrilamida (19:1); 7,5 M de uréia; tampão TBE 1X (89 mM 

de Tris-base; 89 mM de ácido bórico; 2,5 mM EDTA 2Na)] após 1 h de pré-corrida a 80 W. A 

eletroforese foi realizada a potência constante de 80 W por aproximadamente 3 h, usando-se o 

aparato de eletroforese Sequi-Gen
®
 (Bio-Rad). Ladder de 10 pb foi usado como marcador de 

massa molecular. 

A coloração foi realizada com nitrato de prata (AgNO3), de acordo com Creste, 

Tulmann Neto e Figueira (2001), com algumas modificações. A fixação do gel foi feita por 

imersão em solução de etanol 10% e ácido acético 1%, agitando por 10 min., seguida de uma 

lavagem com água destilada deionizada, durante 1 min., com agitação. O procedimento de 

pré-tratamento foi realizado com solução de ácido nítrico 1,5%, durante 3 min., seguindo-se 

uma nova lavagem do gel com água destilada deionizada durante 1 min. A impregnação do 

gel foi realizada com a solução AgNO3 0,2% durante 20 min., sob agitação, seguida de duas 

novas lavagens com água destilada deionizada, com duração de 30 s cada. Para a revelação 

dos géis foram utilizados 2 l de solução contendo 30 g/l
 
de Na2CO3 e 1,0 ml/l de formaldeído 

(37%). Nesta etapa, 1 litro foi aplicado sobre o gel até começarem a surgirem as bandas. A 

solução foi então substituída pelo outro litro de solução reveladora, para finalizar o processo 

de revelação. O gel foi transferido para uma solução de bloqueio contendo ácido acético 5%, 

onde permaneceu durante 5 min. Em seguida, realizou-se uma lavagem com água destilada 

deionizada durante 1 min.. Após este passo, para a secagem do gel, a placa foi colocada em 

posição vertical, em local seco e arejado, sob temperatura ambiente, possibilitando posterior 
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análise das bandas presentes. Os géis foram analisados sobre uma fonte de luz branca, e 

digitalizados por um scanner (Color Page - Genius
®
). 

Visando verificar se a tomada dos dados dos produtos amplificados via eletroforese 

capilar levaria a resultados distintos daqueles obtidos em gel de poliacrilamida, parte dos 

locos EST-SSR selecionados foram submetidos a um novo teste, utilizando 20 indivíduos 

tomados aleatoriamente da população F1 e os dois genitores. Estes foram separados tanto 

utilizando a técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante 5%, quanto em 

capilar. Os alelos separados por ambas as metodologias foram comparados.  

A PCR, para esses locos foi realizada do mesmo modo supracitado, porém utilizando 

primers forward marcados com fluorescência (NED ou 6-FAM, Applied Biosystems). A 

amplificação foi conduzida em termociclador Gene Amp
® 

PCR System 9700 (Applied 

Biosystems) sob a seguinte condição: desnaturação inicial a 94 °C por 5 min. seguida por 35 

ciclos: desnaturação a 94 °C por 30 s; anelamento dos primers com temperaturas variáveis por 

30 s; extensão de 72 °C por 30 s; elongação final a 72°C por 60 min. A eletroforese capilar se 

deu em sequenciador de DNA MegaBACE1000
®
 (GE Healthcare Life Sciences).  

A corrida das reações foi realizada em um arranjo de capilares preenchidos com 

polímero MegaBACE Long Read Matrix, com tempo de injeção de amostras de 45 s a 3 kV e 

tempo de corrida de 40 min. a 10 kV e 45°C. Os picos gerados pelo sequenciador foram 

visualizados com auxílio do software Fragment Profiler version 1.2
®
. A identificação dos 

alelos de cada loco foi feita pela inspeção visual e o tamanho dos fragmentos foi estimado 

pela comparação com o padrão de peso molecular MegaBACE ET550-R Size Standards (GE 

Healthcare Life Sciences). 

 

3.2.2 Marcadores TRAP 

Os primers arbitrários foram sintetizados de acordo com Li e Quiros (2001). Os 

primers fixos foram desenhados segundo Hu e Vick (2003), levando em consideração sete 

sequências obtidas a partir de ESTs de cana-de-açúcar, identificadas por Rossi et al. (2003) 

como genes análogos de resistência, um fator de transcrição (LIU et al., 2012) relacionado 

com a ativação da expressão de genes PR (Pathogenesis Related) e duas sequências de cana-

de-açúcar que codificam as proteínas quitinase e fenilalanina amônia-liase (PAL) obtidas no 

banco de dados do NCBI, uma vez que estas foram diferencialmente expressos após a 

inoculação com o patógeno Sporisorium scitamineum (LAO et al., 2008 e BORRÁS-

HIDALGO et al., 2005). As sequências selecionadas foram introduzidas no programa Primer3 
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(http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3.cgi) (ROZEN; SKALETSKY, 2000) 

observando-se os parâmetros: temperaturas de melting (Tm) ótima de 53°C, máxima de 55°C 

e mínima de 50°C e, conteúdo de GC entre 40 a 60%. Detalhes das sequências dos primers 

estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Primers sintetizados para o desenvolvimento dos marcadores TRAP 

Fixo (forward) Descrição Sequências (5' - 3') 
Número de 

acesso 
Referência  

LRR173 LRR-Xa21 TCTCAAGCAACAACTTATCC BQ804007 Rossi et al. (2003) 

NBS039 NBS/LRR-PIC17 TCACGATTCCAAGAAGTATG BQ804022 Rossi et al. (2003) 

KIN169 S/T Quinase-Pti1 CAAAGAACACCTGATAATGG BQ804002 Rossi et al. (2003) 

LRR149 LRR-Xa21 GATTGGAGATTGTTCATCAC BQ804009 Rossi et al. (2003) 

NBS152 NBS/LRR-Rp1-D CAAAAGAAGCAAGGATATG BQ804044 Rossi et al. (2003) 

NBS267 NBS/LRR-RPR1 ATACATGATGCTTTCCAGAC BQ804047 Rossi et al. (2003) 

NBS441 NBS/LRR-I2C-2 GATGATGTATGGAATGAGGA BQ804028 Rossi et al. (2003) 

WRKY WRKY CTCGTGCGTCTACTCTACAT GQ246458 Liu et al. (2012) 

PAL PAL CCACAGCACAGCATAATG EF189195 Que et al. (2006)
a
 

PR Quitinase GCTCTCTTCATCCACATTC CF576358 Casu et al. (2004) 

Arbitrário (reverse) Sequências (5' - 3')   

Arb1  GACTGCGTACGAATTAAT  Li e Quiros (2001) 

Arb2  GACTGCGTACGAATTTGC  Li e Quiros (2001) 

Arb3  GACTGCGTACGAATTGAC  Li e Quiros (2001) 
a 
Sequência submetida diretamente ao banco de dados do NCBI 

 

As reações de amplificação foram realizadas em um volume final de 15 μl, com os 

seguintes componentes: 20 ng de DNA genômico; 1,5 mM de MgCl2; 0,2 mM de dNTPs; 0,5 

μM de primer arbitrário e 0,8 μM de primer fixo; 1X de tampão de reação Go Taq 

(Promega®); 1U de Go Taq Flexi DNA Polymerase (Promega
®
); água Milli-Q autoclavada 

para completar o volume. A PCR foi realizada em termociclador Gene Amp
®
 PCR System 

9700 (Applied Biosystems) e iniciou-se pela desnaturação do DNA a 94°C por 3 min., 

seguida por duas etapas. A primeira compreendida por 5 ciclos de desnaturação a 94°C por 50 

s; anelamento a 35°C por 50 s; extensão a 72°C por 1 min. A segunda etapa foi de 35 ciclos 

de desnaturação a 94°C por 50 s; anelamento a 50°C por 50 s; extensão 72°C por 1 min., 

encerrando com uma extensão a 72°C por 7 min.  

A cada reação foram adicionados 15 μl de tampão desnaturante (0,2% de azul de 

bromofenol; 0,2% de xileno cianol; 10 mM EDTA, pH 8,0; 95% de formamida), sendo as 

amostras desnaturadas a 94°C por 5 min., e mantidas em gelo. Como descrito acima, os 

produtos de PCR foram resolvidos em eletroforese em gel de poliacrilamida a 5%. A 
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eletroforese foi realizada por 4 h a uma potência constante de 80 W, utilizando cuba vertical 

Sequi-Gen® (Bio-Rad) 38 x 50 cm. Marcadores de massa molecular (Ladder) de 100 e 25 pb 

foram utilizados para verificar-se o tamanho dos fragmentos amplificados. A revelação dos 

géis foi realizada pelo método do nitrato de prata (AgNO3) seguindo o protocolo proposto por 

Creste, Tullman Neto e Figueira (2001). 

 

3.3 Notação das marcas 

Os marcadores EST-SSR foram assim nomeados: EST, refere-se aos locos 

desenvolvidos por Oliveira et al. (2009) e SC àqueles desenvolvidos por Marconi et al. 

(2011), seguido por uma letra (A para motivos de dinucleotídeos; B para trinucleotídeos e C 

para tetranucleotídeos) e um código numérico representando o número dos EST-SSR. Os 

locos desenvolvidos por Jordão Junior (2009), sendo três deles publicados por Maccheroni et 

al. (2009) e pela CanaVialis/Monsanto, foram nomeados CV seguindo-se um código 

numérico. Em seguida, para todos os locos estudados, foi adicionado o peso molecular do 

alelo amplificado, em pares de base. Ao início de cada loco foi adicionada uma letra para 

denotar a origem do polimorfismo do genitor, de acordo com a metodologia proposta por Wu 

et al. (2002a). 

Os marcadores TRAPs foram identificados de acordo com os domínios caracterizados 

por Rossi et al. (2003) em: NBS (refere ao domínio NBS-LRR), LRR (domínio LRR) e KIN 

(domínio S/T KINASE), seguindo-se três dígitos numéricos que representam o RGA 

caracterizado por Rossi et al. (2003). Os genes envolvidos na resposta de defesa foram 

nomeados por, PAL (Phenylalanine ammonia-lyase), PR (Chitinase) e WRKY (referente ao 

fator de transcrição WRKY). Todos foram seguidos por A1, A2 e A3 correspondendo aos 

primers arbitrários 1, 2 e 3, respectivamente, e pelo peso molecular do fragmento amplificado, 

em pares de base. Como a exemplo dos marcadores EST-SSR, no início de cada loco foi 

adicionada a letra correspondente a origem do polimorfismo. 

Os marcadores AFLP e os derivados do retrotransposon scIvana_1 foram notados 

conforme Palhares et al. (2012), do seguinte modo: para os marcadores AFLP adotou-se a 

nomenclatura padrão da lista de primers de AFLP (Keygene
1
), seguido pelo peso molecular 

do fragmento, em pares de base. Para os marcadores direcionados ao retrotransposon 

scIvana_1, a notação foi baseada na abreviação da enzima utilizada na reação de digestão (DI 

                                            
1
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/PLANTS/AFLP_tbl.html 
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para DraI, SI para SspI e RI para RsaI) seguida pelo código do primer desenhado para regiões 

do retrotransposon scIvana_1 e o peso molecular do fragmento, em pares de base. 

Esclarecendo, a origem do polimorfismo foi designada de acordo com a configuração 

do loco marcador (ou tipo de cruzamento), segundo Wu et al. (2002a). “D1” indica o loco 

marcador em heterozigose no ‘IAC66-6’ e homozigose no ‘TUC71-7’, identificado pela 

configuração “ao x oo”, segregando na progênie na proporção de 1:1; “D2” corresponde ao 

loco marcador em homozigose no ‘IAC66-6’ e heterozigose no ‘TUC71-7’, identificado pela 

configuração “oo x ao”, que também segrega na progênie na proporção de 1:1; “C” loco 

marcador em heterozigose em ambos os genitores com a configuração “ao x ao”, segregando 

na proporção de 3:1, sendo o alelo a dominante (presença da banda) e o, o alelo nulo 

(ausência da banda). 

 

3.4 Análise de segregação 

Para a análise de segregação, apenas os marcadores em dose única (WU et al., 1992) 

foram usados. As bandas que segregaram na progênie da população de mapeamento foram 

analisadas independentemente como marcadores dominantes, baseado na presença (1) ou 

ausência (0). Aos dados de genotipagem com marcadores EST-SSR e TRAP foram 

adicionados aos de AFLP e aos dos marcadores direcionados ao retrotransposon scIvana_1 

obtidos por Palhares (2010). As hipóteses de segregação 1:1 (presença da banda em um 

genitor e ausência em outro) e 3:1 (presença da banda em ambos os genitores) foram 

analisadas pelo teste de qui-quadrado (  ) ao nível de significância de 5% (erro Tipo I). A 

correção de Bonferroni foi aplicada para limitar o erro experimental associado com o teste 

múltiplo. O valor do    crítico foi calculado pela divisão do valor de alfa (0,05) pelo número 

de marcadores. Desta forma, as marcas que não segregaram nas proporções esperadas não 

foram utilizadas na construção do mapa de ligação. A análise de segregação foi realizada 

utilizando o programa R versão 2.13.2 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011). 

 

3.5 Construção do mapa de ligação integrado 

A construção do mapa foi realizada através da estimativa simultânea da fração de 

recombinação e da fase de ligação entre os marcadores via cadeias de Markov ocultas 

(HMM), segundo Wu et al. (2002b) e baseada na abordagem multiponto implementada no 

pacote OneMap (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007; MARGARIDO; MOLLINARI; 
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GARCIA, 2011). Inicialmente, para a determinação dos grupos de ligação foi empregada a 

análise de dois-pontos (função: ‘rf.2pts’), considerando LOD score ≥ 6,0 e fração de 

recombinação ≤ 0,35. Para os grupos de ligação compostos de até seis marcas, a função 

‘compare’ foi utilizada para melhor ordená-las dentro de seu respectivo grupo de ligação. Já 

para os grupos de ligação com sete ou mais marcas foi empregada a função ‘order.seq’, 

possibilitando a construção automatizada dos grupos através da ordenação por busca 

exaustiva, utilizando os comandos ‘compare’ e ‘try’. O primeiro comando forma a sequência 

base de ordenamento, ordenando os seis marcadores mais informativos do grupo de ligação, 

enquanto o segundo comando acrescenta e testa os demais marcadores do grupo de ligação 

para alocá-los na posição de maior verossimilhança. Finalmente, o comando ‘ripple’ foi 

empregado de modo a verificar a ocorrência de inversões locais. As frações de recombinação 

foram convertidas em distância genética e expressas em centiMorgans (cM), através da 

função de mapeamento de Kosambi (KOSAMBI, 1944). 

A fim de detectar possíveis ligações espúrias, cada grupo de co-segregação foi 

verificado em um gráfico (heatmap) da matriz de fração de recombinação e LOD (função 

‘rf.graph.table’). Marcas com pouca evidência de ligação ou que ligaram blocos formados por 

marcas do tipo “D1” e “D2” foram detectadas a partir dos heatmaps e, então, removidas 

através da função ‘drop.marker’. Em seguida, as demais marcas foram submetidas a um novo 

ordenamento. Finalmente, as marcas retiradas puderam ser testadas quanto a sua alocação nos 

subgrupos formados, através da função ‘try’. 

Para o desenho do mapa de ligação foi utilizado o software MapChart v. 2.2 

(VOORRIPS, 2002). 

 

3.5.1 Atribuição dos grupos de co-segregação em grupos de homo(eo)logia 

Inicialmente, os CGs foram atribuídos dentro dos HGs quando pelo menos dois locos 

de EST-SSR foram compartilhados. Os demais CGs foram acrescentados aos HG pré-

estabelecidos quando contiveram um loco EST-SSR em comum (AITKEN; JACKSON; 

McINTYRE, 2005; OLIVEIRA et al., 2007; PASTINA et al., 2012). Devido à falta de 

informação decorrente do número limitado de marcadores EST-SSR mapeados, os demais 

CG, os quais compartilham apenas um alelo do mesmo loco EST-SSR, foram atribuídos 

dentro de HG putativos (GARCIA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2007; PIPERIDIS et al., 

2008). Os HGs foram designados com algarismos romanos, e dentro de cada HG, os CGs 

mantiverem a sua notação inicial, variando de 1 a 124. 
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3.6 Avaliação da resistência a S. scitamineum 

A implementação, condução e fenotipagem da população de mapeamento foi 

responsabilidade da empresa CanaVialis/Monsanto. Os ensaios de resistência a S. 

scitamineum foram realizados nos anos de 2009 e 2010 na Estação Experimental da 

CanaVialis/Monsanto, situada na cidade de Conchal, localizada na região Central Oeste do 

Estado de São Paulo, na altitude de 528 m e pelas coordenadas latitude 22°19’49” e longitude 

47°10’21”. A implantação dos ensaios ocorreu do modo descrito a seguir. 

Os teliósporos do fungo S. scitamineum foram obtidos a partir de misturas de diversos 

“chicotes” coletados de diferentes cultivares no ano de 2008, em Araçatuba, SP. Amostras 

que apresentaram viabilidade igual ou superior a 95% em ágar-ágar foram utilizadas para o 

preparo de soluções em pasta, contendo aproximadamente 300 gramas de teliósporos, diluídos 

em Tween-80 e água MilliQ. Dos 188 indivíduos da população de mapeamento, 176 mais os 

dois genitores, foram utilizados no primeiro ensaio de inoculação. 

Oitenta toletes de cada indivíduo, contendo uma gema, foram inoculados 

artificialmente através de um ferimento na base da gema, com auxílio de duas agulhas 

imergidas em solução pastosa de teliósporos. Após inoculação, foram plantados 

superficialmente em substrato Plantmax
®
, contido em duas bandejas plásticas, devidamente 

identificadas e contendo 40 toletes cada. O material foi transferido para a casa de vegetação, 

em delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com duas repetições e 

mantido sob irrigação diária, durante oito meses. Durante este período, realizaram-se tratos 

culturais como adubação, eliminação manual de plantas daninhas e aplicação de inseticidas.  

No primeiro ensaio, a avaliação da incidência de doença iniciou-se aos 74 dias, a 

contar da data da inoculação (DAI), sendo esta realizada semanalmente durante seis meses 

(junho a novembro de 2009), totalizando 24 avaliações. 

Em cada avaliação os “chicotes” foram retirados das plantas, secos sob luz, peneirados 

e os teliósporos acondicionados a 4°C em tubos falcon, para então, servirem de inóculo para o 

próximo experimento, realizado no ano de 2010. 

No segundo ensaio, os mesmos critérios de inoculação foram adotados, sendo 

inoculados 160 indivíduos, dos 188 da população de mapeamento. O delineamento 

experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com quatro repetições, sendo que cada 

unidade experimental foi composta de 20 gemas inoculadas. A avaliação da incidência da 

doença iniciou-se aos 76 dias da inoculação das gemas, sendo esta realizada semanalmente 

durante cinco meses (julho a novembro de 2010), totalizando 17 avaliações. 
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Em ambos os ensaios, foram anotados o número de gemas brotadas e este dado foi 

usado como covariável no modelo estatístico. Em cada uma das avaliaçãoes, foram 

identificadas, anotadas e extraídas as plantas doentes (“presença de chicote”) de cada 

repetição, permitindo estabelecer uma curva de progresso da doença no final do ciclo de 

avaliações. As análises realizadas levaram em conta a área sob a curva de progresso da 

doença (AUDPC), calculada através da equação (1) proposta por Campbell e Madden (1990): 

 

        
       

 
 

   

 

            (1) 

 

em que: n é o número de avaliações no ciclo e   é o valor de incidência da doença no 

tempo  . A AUDPC de cada genótipo foi normalizada dividindo-se o respectivo valor pelo 

tempo total de duração da avaliação. 

 

3.6.1 Análise dos dados fenotípicos 

Antes de proceder cada análise, a normalidade dos resíduos foi testada pelo teste de 

Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965). O processo de estimação seguiu a metodologia dos 

modelos mistos (HENDERSON, 1975), que foi aplicada aos dados de AUDPC. Esta 

metodologia consiste na obtenção de predições dos valores genotípicos tratados como de 

efeito aleatório, corrigidos para os demais efeitos fixos contidos no modelo. As estimativas 

dos componentes de variância foram obtidas pelo método da máxima verossimilhança restrita 

(Restricted Maximum Likelihood – REML) descrito por Patterson e Thompson (1971) e a 

predição dos valores genotípicos de cada indivíduo foi obtida pelo melhor preditor linear não 

viesado (Best Linear Unbiased Prediction - BLUP).  

 

O modelo estatístico adotado foi, conforme a seguinte equação (2): 

 

                         (2) 

 

em que: 

     é a observação do genótipo i no ano j na repetição k; 

  é a média geral do experimento; 
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   é o efeito fixo do j-ésimo ano, sendo j = 1, 2; 

     é o comportamento do genótipo i dentro do ano j considerado como efeito 

aleatório, assumindo que    ~ N(0, G), em que G é a matriz de variância e 

covariância não estruturada; 

     é o efeito fixo referente ao número de gemas brotadas associado à ijk-ésima 

observação; 

     é o erro associado à ijk-ésima observação, assumindo que o erro tem 

distribuição normal com média 0 e heterogeneidade de variância entre os 

ambientes (R é uma matriz bloco diagonal) 

 

As estimações dos efeitos fixos e predições dos efeitos aleatórios foram realizadas 

empregando-se o programa estatístico Genstat 13th edição (PAYNE et al., 2009). Para tanto, 

foram obtidos BLUPs considerando-se o comportamento dos genótipos dentro de cada ano. 

A herdabilidade no sentido amplo de plantas individuais para cada ano foi calculada 

utilizando a equação (3) proposta em Falconer e Mackay (1996): 

 

  
  

  
 

  
    

  (3) 

em que: 

  
  é a herdabilidade no sentido amplo de plantas individuais; 

  
  é a variância genotípica; 

  
  é a variância do resíduo 

 

3.7 Mapeamento de QTLs 

O mapa de ligação da população ‘IAC66-6’ x ‘TUC71-7’ foi utilizado para o 

mapeamento de QTLs associados à resistência ao carvão da cana-de-açúcar. Os dados de 

BLUPs foram usados para o mapeamento de QTLs, segundo Gazaffi (2009) que propõe o 

mapeamento por intervalo composto (CIM), porém com base em informação de F1 

segregantes com misturas de tipos de segregação. Esta abordagem também considera os 

diferentes tipos de segregação que os QTLs podem assumir e suas respectivas fases de ligação 

com os marcadores. 

A partir de uma progênie de irmãos germanos, oriundos do cruzamento entre dois 

genitores P e Q, não aparentados e com mapa de ligação conhecido (Figura 5), sendo m e 
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m+1 marcadores que flanqueiam um intervalo definido, com alelos 1 ou 2, tem-se quatro 

arranjos para os genótipos destes locos   
     

,     
     

,   
     

 e     
     

, em que {1,2} indicam os 

possíveis alelos de cada loco. Pressupondo a presença de um QTL neste dado intervalo, cujos 

alelos são representados por P
1
 e P

2
, para o genitor P e Q

1
 e Q

2
, para o genitor Q. Assume-se 

que os alelos P
1
 e Q

1
 têm efeito positivo sobre o fenótipo. Tal cruzamento está representado 

na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Representação do cruzamento entre os genitores P e Q, com os quatro arranjos para os genótipos dos 

locos quantitativos   
     

,     
     

,   
     

 e     
     

, sendo os alelos dos marcadores m e m+1, P
1
, P

2
, Q

1
 e 

Q
2
 os alelos dos QTLs 

 

As possíveis classes genotípicas para os QTLs são: P
1
Q

1
, P

1
Q

2
, P

2
Q

1
 e P

2
Q

2
, sendo a 

respectiva segregação esperada de 1:1:1:1. Sendo assim, é possível definir três contrastes 

ortogonais entre as médias genotípicas das quatro classes: 
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Os dois primeiros contrastes referem-se aos efeitos aditivos dos QTLs nos genitores P 

e Q, respectivamente, e o terceiro refere-se à interação devido à dominância dos efeitos 

aditivos de cada genitor. Nesta metodologia, o genótipo de cada QTL é inferido com base nos 

genótipos dos marcadores flanqueadores. Assumiu-se que as probabilidades condicionais para 

os genótipos dos QTLs são multiponto, sendo que foram obtidas a partir do mapa de ligação 

construído via HMM, usando o software OneMap (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007; 

MARGARIDO; MOLLINARI; GARCIA, 2011). O mapeamento proposto é explicado pelo 

seguinte modelo genético-estatístico, eq (4): 

         
    

    
    

     
    

    
     (4) 

em que: 

  
  

   

    
  

  
  

   

    
  

  
  

   

    
  

  
  

   

    
  

    

x 
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   é o valor fenotípico do j-ésimo indivíduo (j = 1, 2, ..., n); 

  é o número de indivíduos fenotipados; 

   é a j-ésima linha da matriz indicadora  , que contém uma coluna de 1’s e 

variáveis indicadoras dos genótipos dos cofatores selecionados; 

  é o vetor de parâmetros contendo o intercepto ( ) e coeficientes de regressão 

linear múltipla para os cofatores; 

  
  é o efeito aditivo para o QTL no genitor P, ‘IAC66-6’; 

  
  é o efeito aditivo para o QTL no genitor Q, ‘TUC71-7; 

   
  é o efeito de dominância entre os alelos do loco considerado; 

   é o erro experimental com           ; 

   
  e    

  são variáveis indicadores para o genótipo do QTL na progênie, que podem 

assumir valores 1 ou -1 dependendo da classe genotípica do indivíduo j; 

 

Exemplificando, a variável    
  assumi valores 1 para as configurações genotípicas 

P
1
Q

1
 e P

1
Q

2
 e -1 para P

2
Q

1
 e P

2
Q

2
. Já a variável    

  assumi valores de 1 para as configurações 

genotípicas P
1
Q

1
 e P

2
Q

1
 e -1 para P

1
Q

2
 e P

2
Q

2
. 

Na análise, o genitor P refere-se a ‘IAC66-6’ e o genitor Q refere-se a ‘TUC71-7’. 

O modelo genético-estatístico verifica a existência de QTLs ao longo do genoma, 

através do teste da razão de verossimilhança (LTR). Para a obtenção das estimativas de 

máxima verossimilhança foi utilizado o algoritmo EM (DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977)  

O procedimento de busca por QTL foi realizado através da comparação da 

verossimilhança dos modelos, considerando a presença de um possível QTL (Ha: pelo menos 

um efeito diferente de zero) versus modelo sem QTL (      
     

      
   ). 

Após a identificação dos QTLs, foram feitas inferências a respeito das fases de ligação 

dos mesmos, com base nos sinais das estimativas de   
  e   

 . Na definição dos contrastes, 

adotou-se a configuração   
       

    
       

  x   
       

    
       

 , assumindo que 

os alelos    e    causam aumento no valor fenotípico. Definiu-se tal configuração como 

sendo de associação em ambos os genitores, o que implica em estimativas positivas para   
  e 

  
 . Caso outras configurações ocorressem, simplesmente, surgiriam mudanças nos sinais das 

estimativas. No entanto, independente da configuração real, os contrastes definidos para o 

desenvolvimento do modelo sempre testaram os mesmos efeitos, exceto para os sinais. Neste 

contexto, a determinação da fase de ligação entre marcadores e QTL pôde ser inferida de 



 58 

forma simples, com a identificação dos alelos que promovem o aumento ou redução do valor 

fenotípico, não sendo, portanto necessário incluir as fases de ligação no modelo, como feito 

por Lin et al. (2003). 

Para inferi a segregação do QTL, diversas hipóteses estatísticas apropriadas foram 

definidas por Gazaffi (2009). Tais hipóteses foram testadas apenas nas posições para as quais 

QTLs foram mapeados numa primeira etapa, evitando, dessa forma, os problemas de 

realização de múltiplos testes. Assim, foi estabelecido um procedimento de duas etapas para 

mapear os QTLs, identificando seus efeitos, a fase de ligação e o padrão de segregação. 

Inicialmente, fez-se uma busca pelo genoma por possíveis QTLs, testando-se 

simultaneamente a significância dos três efeitos (  
 ,   

  e    
 ), através das 

hipóteses        
   ,       

    e a de dominância        
   . Se apenas um efeito foi 

significativo, concluiu-se que há segregação 1:1 e as fases de ligação foram facilmente 

inferidas. Para os casos em que há mais de um efeito significativo, testes complementares são 

necessários e são realizados considerando os sinais das estimativas. Para as situações em que 

há dois efeitos estatisticamente significativos, testes sobre igualdade desses efeitos foram 

realizados, sendo possível inferir se a segregação era 1:2:1 ou 1:1:1:1. Quando o QTL 

apresentou todos os efeitos significativos, fez-se necessário testar as três hipóteses 

complementares (       
      

  ,        
       

   e        
       

  ). No caso em que 

todas as hipóteses não foram rejeitadas, concluiu-se que a segregação foi 3:1; nas situações 

em que apenas uma hipótese não foi rejeitada, concluiu-se que a segregação foi 1:2:1. Nos 

demais casos, concluiu-se que a segregação foi 1:1:1:1. Em todos os casos, as fases de ligação 

são facilmente deduzidas a partir dos sinais das estimativas (GAZAFFI, 2009). 

A seleção dos cofatores foi realizada por regressão linear múltipla entre os fenótipos e 

os marcadores moleculares, utilizando o critério de informação de Akaike, AIC (AKAIKE, 

1974). Com o intuito de evitar a super parametrização do modelo de mapeamento, o número 

de cofatores foi restringido para até 10 marcadores. Para realizar o mapeamento por intervalo 

composto (CIM), foram incluídos apenas os marcadores que se encontravam fora do grupo de 

ligação em estudo. O limiar (threshold) utilizado para declarar a presença de QTL foi baseado 

em 1.000 permutações (CHURCHILL; DOERGE, 1994). Por fim, a variação fenotípica (R
2
) 

explicada pelos QTLs mapeados, foi determinada através do ajuste de um modelo contendo 

todos os QTLs mapeados pelo modelo CIM, conforme descrito por Gazaffi (2009). 
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Para a estimativa do valor crítico dos efeitos   
 ,   

  e    
  foi realizado o teste 

estatístico de qui-quadrado (  ) para um grau de liberdade, considerando 5% como nível de 

significância, convertido para LOD score, dividindo pelo fator de correção 4,61. 

As análises foram realizadas em ambiente de programação R (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM, 2011), utilizando algoritmo desenvolvido por Gazaffi (2009). 

 

3.8 Isolamento e validação dos marcadores TRAP 

Após a genotipagem os fragmentos que segregaram na população foram selecionados 

e isolados do gel de poliacrilamida. Os fragmentos extraídos foram então eluídos em 100 μl 

de TE 10:1 (10 mM Tris-HCl, pH 8,0; 1 mM EDTA, pH 8,0) e, posteriormente, transferidos 

para colunas de filtragem e submetidos a centrifugação a 6000 rpm durante 5 min., em 

centrífuga de mesa (USA Scientific
®
). O DNA recuperado foi acondicionado a -20 °C. 

Baseado em um mapa prévio, 50 fragmentos foram selecionados e reamplificados, purificados 

e ligados ao vetor de clonagem pGem-T Easy Vector System (Promega
®

), para serem usados 

na transformação de células competentes de Escherichia coli DH5α (HANAHAN, 1983), e 

então sequenciados. 

Tanto a PCR quanto as condições de reamplificação dos fragmentos foram iguais às 

realizadas para a amplificação dos marcadores TRAP, exceto que 50 ng de DNA genômico 

foram utilizados como molde, sendo que o volume final da reação foi de 50 μl. Os amplicons 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,0% (p/v), acrescido de 0,5 X de SYBR
®

 

Safe DNA gel stain (Promega
®

). Um marcador de massa molecular (Ladder) de 100 pb foi 

utilizado para confirmar o tamanho dos fragmentos. As amostras que apresentaram o tamanho 

esperado foram purificadas da agarose, com auxílio do kit QIAEX II Gel Extration 

(QIAGEN). Os fragmentos selecionados foram ligados ao vetor de clonagem, conforme as 

especificações do fabricante do vetor. A ligação foi realizada em volume de 20 μl, contendo: 

10 μl de tampão de ligação (2X); 25 ng do vetor; 6 μl dos fragmentos de DNA; 3 U de enzima 

T4 DNA ligase (Promega
®
); água destilada deionizada para completar o volume. A ligação 

ocorreu overnight a 4°C. 

Para a transformação, 2 μl de reação de ligação foram utilizados para transformar 70 

μl de células eletrocompetentes em eletroporador ECM399 (BTX
®
). As células transformadas 

foram, imediatamente, ressuspendidas em 1 ml de meio de cultura SOC (SAMBROOK; 

RUSSELL, 2001) e incubadas a 37°C, 180 rpm, por 1 h. Em seguida, 100 μl do produto da 

transformação foram planqueados em placas de Petri contendo meio LB, 60 μl de X-GAL 2% 
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(5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside) e 60 μl de IPTG 20% (isopropyl-beta-

D-thiogalactopyranoside), as quais foram incubadas a 37°C por 16 h. Logo depois, as placas 

foram armazenadas a 4°C por 16 h para se fazer a diferenciação das colônias. 

Após o crescimento, as colônias de coloração branca (transformadas) foram coletadas 

com auxílio de palitos estéreis, sendo mergulhados em placas de Elisa contendo meio 200 μl  

de meio LB líquido com ampicilina a 50 µg/ml. Após o crescimento das colônias no meio 

líquido, foi feita a extração dos plamídeos (miniprep) pelo método de lise alcalina, segundo 

Sambrook e Russell (2001). A amplificação dos produtos da miniprep foi realizada a partir 

dos primers pUC/M13 - 40F e pUC/M13 - 26R, complementares a regiões do vetor de 

clonagem, de modo a permitir a verificação dos insertos. 

As reações foram realizadas em volume de 25 μl, contendo: 2 μl de DNA; 1,5 mM de 

MgCl2; 0,2 mM de dNTP; 2 μM de cada primer; 1X do tampão de PCR (10 mM Tris-HCl, 

pH 9,0, 25°C; 50 mM KCl; 0,1% Triton
®
 X-100); 1U da enzima Taq DNA polimerase (Go 

Taq Flexi - Promega
®

); água destilada deionizada para completar o volume. As amplificações 

ocorreram com desnaturação inicial a 94°C por 5 min., seguida por 35 ciclos de desnaturação 

a 94°C por 30 s; anelamento a 55°C por 60 s; e extensão a 72°C por 90 s; extensão final a 

72°C por 10 min. 

A separação e a verificação do tamanho dos fragmentos foram realizadas por 

eletroforese em gel de agarose a 1% (p/v), utilizando como padrão de massa molecular o 

marcador (Ladder) 100 pb. Os fragmentos que apresentaram o tamanho esperado foram 

sequenciados de acordo com o Sanger, Nicklen e Coulson (1977), usando o DYEnamic™ ET 

Dye Terminator Cycle Sequencing Kit (GE) e o sequenciador ABI PRISM
®
 3100 Genetic 

Analyzer (Applied biosystems).  

A qualidade das sequências foi avaliada usando-se o pacote computacional 

Phred/Phrap/Consed (EWING et al., 1998), adotando-se como limiar para a aceitação das 

sequências o valor Phred/Phrap igual a 20. As sequências obtidas foram analisadas através do 

algoritmo BLAST (Basic Local Alignment), por comparação com as sequências depositadas 

no banco de sequência de proteínas não redundante (nr) do NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

http://www.bio-medicine.org/medicine-products/ABI-PRISM-3100-Genetic-Analyzer-10069-1/
http://www.bio-medicine.org/medicine-products/ABI-PRISM-3100-Genetic-Analyzer-10069-1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Desenvolvimento de marcadores moleculares 

4.1.1 Seleção dos marcadores EST-SSR 

Um total de 254 locos EST-SSR foi utilizado para identificar o polimorfismo entre os 

genitores e uma amostra de quatro indivíduos tomados aleatoriamente da população F1 

(Figura 6). Baseando-se nos melhores padrões de amplificação e na presença de alelos 

polimórficos entre os genitores ou, quando monomórficos, os alelos apresentaram indício de 

segregação na amostra, 60 locos foram selecionados para a genotipagem da população de 

mapeamento (Anexo A). Vale salientar que a partir desses testes iniciais, foi possível verificar 

o polimorfismo dos locos, bem como a natureza multialélica dos marcadores EST-SSR. 

 

Figura 6 - Resultado dos testes de amplificação para 14 locos de EST-SSR em gel de poliacrilamida desnaturante 

(5%), corado com nitrato de prata, em que: a) SCB252, b) SCB272, c) SCB225, d) SCB443, e) CV54, 

f) CV63, g) SCB442, h) SCB243, i) CV53, j) SCB227, k) SCB243, l) SCB329, m) CV12 e n) CV11. 

A primeira coluna de cada gel corresponde ao genitor ‘IAC66-6’, a segunda ao ‘TUC71-7’; as demais 

correspondem a quatro indivíduos da progênie F1 

 

Vinte e seis locos, dos 60 selecionados para a genotipagem, foram submetidos a um 

novo teste, utilizando 20 indivíduos tomados aleatoriamente da população F1 e os dois 

genitores. Isto foi realizado de modo a possibilitar a comparação entre as duas metodologias 

usadas para a detecção dos alelos e posterior genotipagem da população. 

Na figura 7 é apresentado o perfil do loco CV78, cujos alelos foram separados em gel 

de poliacrilamida desnaturante (5%) ou submetidos à eletroforese capilar. A análise mostra 

que os mesmos alelos foram detectados em ambas as metodologias de separação, conferindo 

segurança à leitura dos dados para a genotipagem da população de mapeamento. Em certos 
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casos, houve alelos anotados como duvidosos e, portanto, não foram considerados na análise 

de segregação. Exemplificando, há um alelo detectado no gel de poliacrilamida (entre os 

alelos 173 e 178) que não foi observado na eletroforese capilar e, por isso, foi descartado da 

análise (Figura 7). 

 

Figura 7 - Genotipagem de 20 indivíduos da progênie F1 e dos respectivos genitores para o loco CV78. a) 

Visualização de nove alelos em gel de poliacrilamida desnaturante (5%), corado com nitrato de 

prata. M: marcador de massa molecular de 10 pb. b) Visualização dos mesmos alelos separados pelo 

método cromatográfico 

 

O alto grau de variação alélica revelado pelos marcadores microssatélites decorre da 

variação no número de repetições dos motivos, gerando locos altamente polimórficos que são 

extremamente úteis para o estudo de mapeamento genético (KALIA et al., 2011). Dentre os 

locos aqui selecionados, quatro (6,7%) continham repetições de dinucleotídeos, 36 (60,0%) 

eram de trinucleotídeos, seis (10,0%) de tetranucleotídeos, cinco (8,3%) de pentanucleotídeos, 

dois (3,3%) de hexanucleotídeos e sete (11,7%) locos foram classificados como compostos. 

Dentre eles, 34 locos foram caracterizados quanto à função de seus produtos, os quais 

apresentaram similaridade com diversas proteínas (OLIVEIRA et al., 2009; MARCONI et al., 

b) 

a) b) 
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2011), enquanto 26 deles não puderam ser divulgados por se tratarem de dados confidenciais 

da empresa CanaVialis/Monsanto. 

 

4.1.2 Seleção dos marcadores TRAP 

No que se refere à técnica TRAP, no total, foram avaliadas 30 combinações de dez 

primers fixos com três primers arbitrários, utilizando os genitores e uma amostra de quatro 

indivíduos da população de mapeamento. Dependendo da combinação, os padrões de 

amplificação continham de oito a 32 marcas claramente visíveis, com tamanho variando entre 

75 a 1.300 pb (Figura 8). A seleção das combinações foi realizada com base no padrão de 

amplificação e no polimorfismo entre os genitores. Quando os genitores mostraram-se 

monomórficos, verificou-se se havia indícios de segregação na amostra. Dessa forma, das 30 

combinações de primers fixos/arbitrários avaliadas, 21 (70,0%) foram selecionadas para a 

genotipagem. Das combinações, nove correspondem ao primer reverse Arb1 com os primers 

forward KIN169, LRR149, LRR173, NBS039, NBS152, NBS267, NBS441, PAL e PR; sete 

correspondem ao Arb2 com KIN169, LRR149, LRR173, NBS039, NBS 152, NBS 267 e 

WRKY; e cinco correspondem ao Arb3 com KIN169, LRR149, LRR173, NBS152, NBS267. 

A partir dos testes realizados pôde-se associar a detecção do polimorfismo as 

diferentes combinações dos primers arbitrários com os fixos. Por exemplo, o polimorfismo 

gerado pela combinação do primer NBS039 com o primer Arb1 foi diferente do polimorfismo 

produzido pela combinação do mesmo primer fixo (NBS039) com os primers Arb2 e Arb 3 

(Figura 8). 
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Figura 8 - Resultado dos testes com 16 combinações de primers fixos e arbitrários relativos à técnica TRAP. As 

setas indicam alguns dos locos polimórficos entre os genitores e monomórficos entre eles, porém com 

segregação em pelo menos um dos indivíduos da F1. A primeira coluna de cada combinação 

corresponde ao genitor ‘IAC66-6’, a segunda ao ‘TUC71-7’ e as demais correspondem a quatro 

indivíduos da progênie F1. M: marcador de massa molecular de 125 pb 
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4.2 Genotipagem e análise de segregação dos marcadores 

A genotipagem da progênie F1 e dos genitores foi tomada quanto à presença (1) ou 

ausência (0) das bandas independente do tipo de marcador. Fragmentos gerados pelos locos 

de EST-SSR SCB422 e SCB437 e pela combinação primer fixo/aleatório KIN169A3 podem 

ser visualizados nas figuras 9 e 10, respectivamente. 

 

 

 

Figura 9 - Genotipagem em gel de poliacrilamida (5%) da população F1 com locos de EST-SSR: (a) SCB422 

mostrando os alelos de 216 a 249 pb; (b) SCB437 mostrando alelos de 439 a 448 pb. Nas canaletas 

centrais estão os genitores ‘IAC66-6’ (I) e ‘TUC71-7’ (T) em duplicata, flanqueados pelos 

marcadores de massa molecular de 10 pb (M) 

 

Um total de 773 marcas foi detectado após a genotipagem de 188 indivíduos da 

progênie F1 com 60 pares de primers EST-SSR e 21 combinações TRAP. Das 773 marcas 

analisadas, 468 (60,5%) segregaram na progênie, sendo 150 (32,1%) marcas oriundas de 

‘IAC66-6’, 182 (38,9%) de ‘TUC71-7’ e 136 (29,1%), de ambos os genitores. Comparando os 

dois marcadores, é possível verificar que os EST-SSRs contribuíram com o maior número de 

alelos segregantes (62,8%). Quando analisado o polimorfismo entre os genitores para cada 

marcador, individualmente, nota-se que o genitor ‘TUC71-7’ contribuiu ligeiramente mais 

que o genitor ‘IAC66-6’ para o polimorfismo gerado pelos marcadores EST-SSRs, enquanto 

para os marcadores TRAP essa diferença não pôde ser observada (Tabela 2). 
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Figura 10 - Genotipagem da população F1 com a combinação KIN169A3. Nas canaletas 2 e 3 está o genitor 

‘IAC66-6” (I) e nas canaletas 4 e 5, o genitor ‘TUC71-7’ (T). Na primeira, sexta e última canaletas 

estão os marcadores de massa molecular de 125 pb 
 

Tabela 2 – Número de marcadores EST-SSR e TRAP avaliados e respectiva contribuição de cada genitor 

Marcadores EST-SSR
 (1)

 TRAP
 (1)

 Total
 (1)

 

Total de marcas amplificadas 382 391 773 

Total de marcas segregantes 294 (62,8) 174 (37,2) 468 (60,5)
 (2)

 

Marcas segregantes oriundas do genitor ‘IAC66-6’ 82 (17,5) 68 (14,5) 150 (32,0) 

Marcas segregantes oriundas do genitor ‘TUC71-7’ 117 (25,0) 65 (13,9) 182 (38,9) 

Marcas segregantes oriundas de ambos os genitores 95 (20,3) 41 (8,8) 136 (29,1) 
(1) 

Porcentagem em relação ao total de marcas segregantes (468) 
(2) 

Porcentagem em relação ao total de marcas amplificadas (773) 

 

A análise de segregação dos MDU (1:1 e 3:1) foi feita com base no teste de aderência, 

   (α = 0,05), corrigida pelo método de Bonferroni. Detalhes de cada loco EST-SSR e TRAP 

podem ser visualizados nas tabelas 3 e 4, respectivamente. 
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Tabela 3 - Genotipagem da população de mapeamento com locos EST-SSR 

(continua) 

Loco 

EST-SSR 

N° de alelos 

observados 

N° alelos 

segregantes
 (1)

 

Segregação 1:1
 (2)

 
Segregação 3:1

 (2)
 MDU

 (2), (3)
 

‘IAC66-6' ‘TUC71-7' 

CV06 3 3 (100,0) 1 2 0 3 (100,0) 

CV11 6 6 (100,0) 1 1 0 2 (33,3) 

CV22 8 7 (87,5) 1 4 0 5 (71,4) 

CV23 9 8 (88,9) 3 1 3 7 (87,5) 

CV24 7 4 (57,1) 0 3 0 3 (75,0) 

CV29 10 9 (90,0) 1 1 3 5 (55,6) 

CV37 6 5 (83,3) 0 2 2 4 (80,0) 

CV38 9 8 (88,9) 1 3 2 6 (75,0) 

CV46 5 4 (80,0) 0 1 1 2 (50,0) 

CV51 3 2 (66,7) 1 0 0 1 (50,0) 

CV53 7 7 (100,0) 0 2 1 3 (42,9) 

CV58 6 6 (100,0) 0 2 0 2 (33,3) 

CV78 9 9 (100,0) 2 3 1 6 (66,7) 

CV79 7 6 (85,7) 0 2 1 3 (50,0) 

CV86 5 4 (80,0) 0 1 0 1 (25,0) 

CV91 8 8 (100,0) 0 2 0 2 (25,0) 

CV94 4 3 (75,0) 0 0 1 1 (33,3) 

CV100 9 7 (77,8) 2 2 2 6 (85,7) 

CV101 11 8 (72,7) 1 2 0 3 (37,5) 

CV104 6 6 (100,0) 1 0 3 4 (66,7) 

CV106 6 5 (83,3) 1 1 0 2 (40,0) 

CV115 6 5 (83,3) 1 0 1 2 (40,0) 

CV119 5 4 (80,0) 2 0 1 3 (75,0) 

CV128 5 4 (80,0) 0 1 1 2 (50,0) 

CV135 6 3 (50,0) 1 0 0 1 (33,3) 

CV144 5 3 (60,0) 0 1 0 1 (33,3) 

ESTA26 4 3 (75,0) 1 0 0 1 (33,3) 

ESTA48 10 9 (90,0) 3 1 1 5 (55,6) 

ESTA53 9 7 (77,8) 2 2 1 5 (71,4) 

ESTA61 5 4 (80,0) 1 0 1 2 (50,0) 

ESTB14 9 4 (44,4) 1 2 0 3 (75,0) 

ESTB55 3 2 (66,7) 0 1 0 1 (50,0) 

ESTB60 8 5 (62,5) 2 2 0 4 (80,0) 

ESTB82 5 3 (60,0) 0 1 0 1 (33,3) 

ESTB94 10 8 (80,0) 3 3 0 6 (75,0) 

ESTB99 4 3 (75,0) 0 2 0 2 (66,7) 

ESTB100 13 11 (84,6) 2 3 2 7 (63,6) 

ESTB118 5 3 (60,0) 2 1 0 3 (100,0) 

ESTB128 5 4 (80,0) 0 1 1 2 (50,0) 

ESTC80 7 5 (71,4) 2 1 1 4 (80,0) 

SCB189 5 2 (40,0) 0 1 0 1 (50,0) 

SCB191 5 4 (80,0) 0 2 0 2 (50,0) 

SCB219 5 5 (100,0) 0 1 1 2 (40,0) 
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Tabela 3 - Genotipagem da população de mapeamento com locos EST-SSR 

(conclusão) 

Locos 

EST-SSR 

N° de alelos 

observados 

N° alelos 

segregantes
 (1)

 

Segregação 1:1
 (2)

 
Segregação 3:1

 (2)
 MDU

 (2), (3)
 

‘IAC66-6' ‘TUC71-7' 

SCB225 5 4 (80,0) 0 1 1 2 (50,0) 

SCB227 6 6 (100,0) 2 1 0 3 (50,0) 

SCB243 4 4 (100,0) 1 1 0 2 (50,0) 

SCB246 9 6 (66,7) 1 3 1 5 (83,3) 

SCB252 4 3 (75,0) 0 2 0 2 (66,7) 

SCB272 3 2 (66,7) 0 1 0 1 (50,0) 

SCB312 9 5 (55,5) 2 1 1 4 (80,0) 

SCB329 6 4 (66,7) 1 2 1 4 (100,0) 

SCB344 7 5 (71,4) 2 1 2 5 (100,0) 

SCB365 7 3 (42,8) 2 0 0 2 (66,7) 

SCB381 8 7 (87,5) 2 0 1 3 (42,9) 

SCB397 7 3 (42,8) 0 1 1 2 (66,7) 

SCB422 6 4 (66,7) 0 1 1 2 (50,0) 

SCB437 4 3 (75,0) 1 1 0 2 (66,7) 

SCB442 6 4 (66,7) 0 2 1 3 (75,0) 

SCB477 4 3 (75,0) 0 1 0 1 (33,3) 

SCB502 4 2 (50,0) 0 1 1 2 (100,0) 

Total 382 294 (77,0) 53 81 42 176 (59,9) 

Média 6,4 4,9 0,9 1,4 0,7 2,8 

Amplitude 3-13 2-11 0 - 3 0 - 4 0 - 3 1-7 
(1).

Entre parênteses é apresentada a porcentagem de alelos segregantes em relação ao número de alelos 

observados 
(2) 

Dados obtidos após correção de Bonferroni 
(3) 

Entre parênteses é apresentada a porcentagem de alelos em dose única tomada em relação ao número de alelos 

segregantes 

 

Nove locos EST-SSR aqui utilizados foram comuns àqueles usados nos trabalhos 

desenvolvidos por Oliveira et al. (2007) e Pastina et al. (2012), que também estudaram para 

fins de mapeamento uma população derivada de cruzamento bi-parental. São eles: ESTA48, 

ESTA53, ESTA61, ESTB60, ESTB94, ESTB99, ESTB100, ESTB118 e ESTC80. 

Devido à natureza poliploide da cana-de-açúcar, para muitos dos locos EST-SSR 

foram detectados três ou mais produtos de amplificação (Figuras 6, 7 e 9; Tabela 3). Os 60 

locos utilizados para a genotipagem produziram 382 alelos; observou-se uma amplitude de 3 a 

13 alelos e uma média de 6,4 alelos por loco. Das 382 marcas observadas, 294 (77,0%) 

segregaram na população de mapeamento, ou seja, observou-se uma média de 4,9 alelos 

segregantes por loco. Destas, 176 alelos (59,9%) foram MDU (1:1 e 3:1), sendo 53 (30,1%) 

originados do genitor ‘IAC66-6’, 81 (46,0%) do genitor ‘TUC71-7’ e 42 (23,9%) originados 

de ambos os genitores. O número de MDU identificado variou de 1 a 7 por loco (Tabela 3).  
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Cento e dezoito marcas (40,1%) não segregaram segundo as hipóteses testadas e, 

portanto, estariam segregando em outras doses (assumindo octaploidia, nas proporções 13:1 e 

69:1, quando mais de uma cópia do alelo está presente em apenas um dos genitores e 25:3, 

27:1, 139:3, 977:3, 195:1 e 4.899:1, quando mais de uma cópia do alelo está presente em 

ambos os genitores) e não foram utilizadas na construção do mapa. O trabalho realizado por 

Oliveira et al. (2007) relatou que apenas 10,0% das marcas EST-SSR não segregaram como 

MDUs. 

Dos 60 locos EST-SSR aqui estudados, 41 já haviam sido utilizados na construção do 

mapa prévio publicado por Palhares et al. (2012). Quanto ao número médio de alelos 

amplificados, valores similares foram observados para os seis motivos estudados, sendo que 

repetições de dinucleotídeos revelaram, em média, 7,0 alelos por loco; trinucleotídeos, 6,2; 

tetranucleotídeos, 6,5; pentanucleotídeos, 6,8; hexanucleotídeos, 5,5. Já os locos de 

microssatélites classificados como compostos revelaram média de 6,8 alelos por loco. 

Entre as 30 combinações entre primers fixos e arbitrários usadas para amplificar 

marcas TRAP, 21 foram selecionadas para a genotipagem da população F1. Estas 

combinações revelaram 391 locos, observou-se uma amplitude de 10 a 32 locos e uma média 

de 18,6 locos por combinação. Desse total, 174 locos (44,5%) segregaram na população de 

mapeamento, ou seja, observou-se uma média de 8,3 locos segregantes por combinação. 

Observaram-se 128 (73,6%) MDUs (1:1 e 3:1), sendo 51 (29,3%) amplicons originados do 

‘IAC66-6’, 55 (31,6%) do ‘TUC71-7’ e 22 (12,6%) originados de ambos os genitores. O 

número de MDU identificado variou de 1 a 18 (Tabela 4). Quarenta e seis marcas (26,4%) 

apresentaram segregações diferentes das esperadas e não foram utilizadas na construção do 

mapa. A quantidade de marcas TRAP que não segregaram nas proporções esperadas, 

identificadas neste trabalho, estão de acordo com o que foi observado por Alwala et al. (2008) 

para a população de mapeamento derivada do cruzamento bi-parental S. officinarum ‘La 

Striped’ x S. spontaneum ‘SES 147B’.  
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Tabela 4 – Genotipagem da população de mapeamento com marcadores TRAP 

Combinação 

de TRAP 

N° de locos 

observados 

N° de locos 

segregantes
 (1)

 

Segregação 1:1
 (2)

 
Segregação 3:1

 (2)
 MDU

 (2), (3)
 

IAC66-6' TUC71-7' 

KIN169A1 30 11 (36,7) 3 1 2 6 (54,5) 

KIN169A2 15 3 (20,0) 0 1 1 2 (66,7) 

KIN169A3 32 14 (43,8) 2 5 2 9 (64,3) 

LRR149A1 25 11 (44,0) 2 4 0 6 (54,5) 

LRR149A2 31 17 (54,8) 5 6 1 12 (70,6) 

LRR149A3 23 11 (47,8) 2 6 2 10 (90,9) 

LRR173A1 13 4 (30,8) 1 1 1 3 (75,0) 

LRR173A2 11 4 (36,4) 1 3 0 4 (100,0) 

LRR173A3 10 4 (40,0) 2 2 0 4 (100,0) 

NBS039A1 19 7 (36,8) 5 2 0 7 (100,0) 

NBS039A2 12 5 (41,7) 2 2 0 4 (80,0) 

NBS152A1 16 3 (18,8) 1 0 1 2 (66,7) 

NBS152A2 13 8 (61,5) 2 1 1 4 (50,0) 

NBS152A3 14 5 (35,7) 3 0 0 3 (60,0) 

NBS267A1 20 13 (65,0) 3 3 1 7 (53,8) 

NBS267A2 15 8 (53,3) 4 0 0 4 (50,0) 

NBS267A3 12 6 (50,0) 2 4 0 6 (100,0) 

NBS441A1 21 9 (42,9) 3 2 1 6 (66,7) 

PALA1 31 20 (64,5) 6 8 4 18 (90,0) 

PRA1 12 4 (33,3) 1 2 1 4 (100,0) 

WRKYA2 16 7 (43,8) 1 2 4 7 (100,0) 

Total 391 174 (44,5) 51 55 22 128 (73,6) 

Média 18,6 8,3 2,4 2,6 1,0 6,1 

Amplitude  10-32 3-20 0-6 0-8 0-4 1-18 
(1) 

Entre parênteses é apresentada a porcentagem de locos segregantes em relação ao número de locos observados 
(2) 

Dados obtidos após correção de Bonferroni 
(3) 

Entre parênteses é apresentada a porcentagem de MDU tomada em relação ao número de marcas segregantes 

 

4.3 Construção do mapa de ligação e atribuição dos grupos de co-segregação nos grupos 

de homo(eo)logia 

As 294 marcas EST-SSR e 174 marcas TRAP foram integradas as 685 marcas AFLP e 

87 marcas direcionadas ao retrotransposon scIvana_1 obtidas por Palhares (2010). Assim, um 

total de 1.240 marcas foi genotipado na população composta por 188 indivíduos F1 derivada 

do cruzamento entre ‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’. Estas foram classificadas de acordo com Wu et 

al. (2002a) em: “D1” (ao x oo), quando o alelo (ou banda) está presente apenas no genitor 

‘IAC66-6’; “D2” (oo x ao), quando o alelo (ou banda) está presente apenas no genitor 

‘TUC71-7’ e “C” (ao x ao), quando ambos são heterozigóticos para presença dos alelos (ou 

bandas). Assim, das 1.240 marcas segregantes, 905 (73,0%) MDU, as quais incluem 176 

marcas gerados por 60 locos EST-SSR, 128 marcas geradas por 21 combinações primers 
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fixos/arbitrários de TRAP, 536 marcas geradas por 22 combinações enzimas/primers de 

AFLP e 65 marcas geradas por seis combinações enzimas/primers direcionadas ao 

retrotransposon scIvana_1 (Tabela 5). 

Os resultados obtidos quanto a porcentagem esperada de MDU corroboram com os 

descritos por Da Silva et al. (1995), Aitken, Jackson e McIntyre (2005), Oliveira et al. (2007) 

e Alwala et al. (2008), quando se avaliam populações derivadas de cruzamentos bi-parentais. 

 

Tabela 5 – Características dos marcadores usados para genotipar a população de mapeamento 

Tipo de marcador EST-SSR TRAP AFLP scIvana_1 Total 

Número de marcas amplificadas 382 391 3.094 357 4.224 

Número de marcas segregantes 294 174 685 87 1.240 

Número de marcas polimórficas entre os genitores 199 133 488 74 894 

Número de marcas monomórficas entre os genitores 95 41 197 13 346 

Número de marcadores em dose única (MDU)
 (1)

 176 128 536 65 905 

MDU de origem do genitor 'IAC66-6' [D1 (ao x oo)]
 (1), (2)

 53 51 197 23 324 

MDU de origem do genitor 'TUC71-7' [D2 (oo x ao)]
 (1), (2)

 81 55 192 32 360 

MDU de origem de ambos os genitores [C (ao x ao)]
 (1), (3)

 42 22 147 10 221 

Número de marcas que não segregaram nas proporções 

esperadas 
118 46 149 22 335 

(1)
 Dados obtidos após correção de Bonferroni 

(2) 
Marcas presentes em apenas um dos genitores com a segregação 1:1 na população de mapeamento 

(3) 
Marcas presentes em ambos os genitores com a segregação de 3:1 na população de mapeamento 

 

Observando-se as genealogias dos genitores (Anexo B), percebe-se que o genitor 

‘IAC66-6’ é oriundo do cruzamento entre as variedades ‘CO419’ x ‘CO356’. Estas, por sua 

vez, foram obtidas a partir do cruzamento entre as variedades ‘POJ2878’ x ‘CO290’ e 

‘POJ2725’ x ‘Sorghumdur’, respectivamente, sendo ‘POJ2878’ e ‘POJ2725’ irmãs germanas, 

tendo em comum os genitores ‘POJ2364’ e ‘EK28’, apresentando certo grau de endogamia. 

Isto explica a sua menor contribuição à divergência entre os genitores da população de 

mapeamento aqui estudada. Exemplificando, para os locos de EST-SSRs o genitor ‘IAC66-6’ 

contribuiu com 53 alelos enquanto o ‘TUC71-7’ com 81 alelos. Assim também ocorreu para 

os demais marcadores, com exceção dos AFLPs (Tabela 5). 

Como um grande número de marcas foi analisado, os grupos de co-segregação (CGs) 

foram construídos utilizando LOD score ≥ 6,0, de modo a evitar falsas ligações. Inicialmente, 

das 905 marcas utilizadas na construção do mapa, 729 (80,6%) formaram 110 CGs, sendo que 

para 176 (19,4%) não foi possível estabelecer a ligação. 

Este número é semelhante ao encontrado por Palhares et al. (2012) e Alwala et al. 

(2008), porém foi menor que o encontrado por Garcia et al. (2006) e Oliveira et al. (2007) 
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porém maior que o relatado por Hoarau et al. (2001), Aitken, Jackson e McIntyre (2005), 

Reffay et al. (2005), Raboin et al. (2006) e por Andru et al. (2011). 

Dos 110 CGs, três foram desconsiderados por conterem só duas marcas sobrepostas 

com comprimento de 0,0 cM, não caracterizando, portanto, um CG. Todos os CGs foram 

individualmente analisados quanto à insuficiência de marcas do tipo C, quanto a presença de 

ligações espúrias e gaps. Para tanto, foi utilizada a matriz gráfica de fração de recombinação e 

LOD score (heatmap) disponível no programa computacional OneMap, (MARGARIDO; 

SOUZA; GARCIA, 2007; MARGARIDO; MOLLINARI; GARCIA, 2011), através do 

comando ‘rf.graph.table’. Baseado nestas observações, nove GCs foram reanalisados, 

subdivididos e reordenados. 

Tomando como exemplo o CG 5, pode-se verificar que ele é formado por dois grupos 

contendo marcas com valores baixos da fração de recombinação entre si; no entanto, estão 

ligados devido a uma única marca [174 (D2-E31M49170)], fortemente ligada a marcas 

pertencentes aos dois grupos (Figura 11). Quando esta marca foi removida, utilizando o 

comando ‘drop.marker’, este GC foi dividido em dois novos grupos: o primeiro grupo 

formado por sete marcas e o segundo formado por nove marcas. Para cada novo grupo foi 

realizada uma nova ordenação usando o comando make.seq, seguido do order.seq para o CG 

com nove marcas e compare para o CG contendo sete marcas. Em seguida, foi executado o 

comando try.seq de modo a recolocar a marca 174, cuja ligação se estabeleceu no primeiro 

grupo de ligação. 

 

Figura 11 - Matriz gráfica de fração de recombinação e LOD score para o CG 5. a) heatmap do CG 5 mostrando 

a marca espúria [174 (D2-E31M49170)] ligada a marcas pertencentes aos dois grupos que, depois de 

removida, resultou na formação de dois novos CGs (b e c) 

 

As marcas que segregam 3:1 (tipo C) na população são importantes para estabelecer a 

integração dos mapas construídos pelas marcas originadas de cada genitor [tipo D1 e D2, 

segundo a metodologia de WU et al. (2002a)]. Assim, um grande número deste tipo de marca 

é necessário para a integração dos mapas (GARCIA et al. 2006). Na figura 12 está 
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representada a matriz gráfica do CG 44, na qual a insuficiência de marcas que segregam 3:1 

(tipo C) foi detectada, resultando na subdivisão do CG. 

 

 

Figura 12 - Matriz gráfica de fração de recombinação e LOD score para o CG 44 a) heatmap do CG 44 

mostrando a insuficiência de marcas do tipo C.8 para a integração. As marcas 123, 111, 146, 190 e 

644 são do tipo D2; as marcas 844, 854, 280, 272, 375, 260, 351, 712, 304, 336 e 258 são do tipo 

D1 e a marca 429 é do tipo C. b e c) Matrizes gráficas após a divisão manual e o reordenamento do 

CG 44 

 

Assim, após a reanálise de todos os CGs, 721 MDU foram distribuídos em 124 CGs e 

renumerados de 1 a 124 (Figura 13). 

Reanalisando a origem dos 721 MDUs verificou-se que 267 (37,0%) são provenientes 

do genitor ‘IAC66-6’ (D1), alocados em 60 GCs, 318 (44,1%) são marcas provenientes do 

genitor ‘TUC71-7’ (D2), alocadas em 73 CGs e o restante, 136 (18,9%) são comuns entre os 

genitores (C), as quais foram usadas para integrar o mapa de ligação de cada genitor (Tabela 

6). Embora os marcadores do tipo C sejam menos informativos geneticamente, já que há 

mistura de classes na segregação 3:1, atuam como pontes entre os seus genomas, 

identificando regiões de homologia entre eles. 

Utilizando as marcas que segregaram na proporção 3:1 como pontes, 20 CGs foram 

integrados (2, 5, 6, 11, 20, 23, 24, 25, 30, 32, 36, 42, 45, 47, 51, 55, 56, 68, 75 e 76). O 

número de marcas por CG variou de dois a 31 (Figura 13). O comprimento dos CGs variou de 

1,5 cM (122) a 305,4 cM (36), com uma estimativa média de comprimento de 50,2 cM. O 

tamanho acumulativo do mapa foi de 6.223,0 cM. A distância média entre as marcas foi de 

8,6 cM, sendo a maior distância entre elas igual a 42 cM (23), e a média de marcas por CG 

igual a 5,8 (Figura 13). Nota-se que o mapa não é saturado, dado ao pequeno tamanho de 

muitos CGs e aos gaps existentes. Quanto ao número de CGs (124) identificados neste estudo, 

este está dentro da margem para as cultivares modernas que apresentam 2n = 100 – 130. 
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É importante salientar que o mapa aqui construído é constituído apenas de marcadores 

em dose única; marcadores mais informativos como os SNPs que possibilitam inferir as 

ploidias de cada loco e identificar marcas com diferentes segregações (tipo 1:2:1 e 1:6:6:1, 

considerando autooctaploidia) poderiam cobrir regiões genômicas aqui não detectadas. 

Quando se utilizam MDUs, cabe comentar que apenas são detectadas ligações entre locos em 

associação, já que o outro alelo é nulo. Também, o tamanho das populações usadas na 

construção dos mapas de cana-de-açúcar é um fator que limita as chances de deteção de 

genótipos raros, reforçando a necessidade do desenvolvimento de metodologias de 

mapeamento que incluam as demais doses.  

 

Tabela 6 – Marcadores em dose única alocados no mapa de ligação da população ‘IAC66-6’ x ‘TUC71-7’ 

Tipo de marcadores EST-SSR TRAP AFLP scIvana_1 Total 

Total de marcas ligadas 153 95 415 58 721 

Número de marcas ligadas de origem do genitor 'IAC66-6' 

[D1 (ao x oo)] 
49 38 159 21 267 

Número de marcas ligadas de origem do genitor 'TUC71-7’ 

[D2 (oo x ao)] 
70 45 172 31 318 

Número de marcas ligadas de origem de ambos os genitores 

[C (ao x ao)] 
34 12 84 6 136 

 

A análise dos locos EST-SSR revelou que 56 deles geraram 153 marcas que foram 

distribuídas em 71 CGs, variando de um a nove marcas por CG. Cinco destes CGs foram 

construídos apenas com EST-SSRs (111, 112, 114, 115 e 116). Do mesmo modo que o 

observado para os demais marcadores aqui utilizados, os EST-SSRs foram distribuídos 

desuniformemente nos grupos de co-segregação (Figura 13). 

Analisando os marcadores TRAPs direcionados a genes envolvidos na resposta de 

defesa, verifica-se que eles não foram uniformemente distribuídos nos grupos de co-

segregação. Foram mapeados em 58 dos 124 grupos de co-segregação, o que equivale a 

74,2% das marcas TRAP alocadas no mapa. Porcentagens semelhantes foram observadas para 

o marcador AFLP (77,4%); no entanto, os marcadores EST-SSR e scIvana_1 apresentaram 

86,9% e 89,2% das marcas alocadas, respectivamente. A adição de mais marcadores EST-

SSR e TRAP ao mapa prévio resultou na recuperação de 20 MDU de AFLPs e dois 

marcadores direcionados ao retrotransposon scIvana_1. 
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Figura 13 - Mapa de ligação integrado de cana-de-açúcar com base na progênie oriunda do cruzamento entre 

‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’. Os números à esquerda correspondem às distâncias do mapa em cM, 

utilizando função de mapeamento de Kosambi. Os nomes das marcas estão à direita, precedidos pela 

sigla D1 (presença da marca no ‘IAC 66-6’), D2 (presença no ‘TUC 71-7’) ou C (presente em 

ambos os genitores). Em preto, estão os marcadores AFLP, em azul os EST-SSR, em verde os 

marcadores TRAP e em vermelho os retrotransposons scIvana_1. Os 65 CGs foram atribuídos em 

HGs (I ao X), por compartilharem pelo menos um alelo do mesmo loco de EST-SSR. Os demais 

CGs foram designados de grupos não atribuídos 

 

(continua) 
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Figura 13 - Mapa de ligação integrado de cana-de-açúcar com base na progênie oriunda do cruzamento entre 

‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’. Os números à esquerda correspondem às distâncias do mapa em cM, 

utilizando função de mapeamento de Kosambi. Os nomes das marcas estão à direita, precedidos pela 

sigla D1 (presença da marca no ‘IAC 66-6’), D2 (presença no ‘TUC 71-7’) ou C (presente em 

ambos os genitores). Em preto, estão os marcadores AFLP, em azul os EST-SSR, em verde os 

marcadores TRAP e em vermelho os retrotransposons scIvana_1. Os 65 CGs foram atribuídos em 

HGs (I ao X), por compartilharem pelo menos um alelo do mesmo loco de EST-SSR. Os demais 

CGs foram designados de grupos não atribuídos 

 

(continuação) 
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Figura 13 - Mapa de ligação integrado de cana-de-açúcar com base na progênie oriunda do cruzamento entre 
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utilizando função de mapeamento de Kosambi. Os nomes das marcas estão à direita, precedidos 
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 (continuação) 
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Figura 13 - Mapa de ligação integrado de cana-de-açúcar com base na progênie oriunda do cruzamento entre 

‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’. Os números à esquerda correspondem às distâncias do mapa em cM, 

utilizando função de mapeamento de Kosambi. Os nomes das marcas estão à direita, precedidos pela 

sigla D1 (presença da marca no ‘IAC 66-6’), D2 (presença no ‘TUC 71-7’) ou C (presente em 

ambos os genitores). Em preto, estão os marcadores AFLP, em azul os EST-SSR, em verde os 
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CGs foram designados de grupos não atribuídos 

 

 (continuação) 
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Figura 13 - Mapa de ligação integrado de cana-de-açúcar com base na progênie oriunda do cruzamento entre 

‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’. Os números à esquerda correspondem às distâncias do mapa em cM, 

utilizando função de mapeamento de Kosambi. Os nomes das marcas estão à direita, precedidos pela 

sigla D1 (presença da marca no ‘IAC 66-6’), D2 (presença no ‘TUC 71-7’) ou C (presente em 

ambos os genitores). Em preto, estão os marcadores AFLP, em azul os EST-SSR, em verde os 

marcadores TRAP e em vermelho os retrotransposons scIvana_1. Os 65 CGs foram atribuídos em 

HGs (I ao X), por compartilharem pelo menos um alelo do mesmo loco de EST-SSR. Os demais 

CGs foram designados de grupos não atribuídos 

 

(conclusão) 
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Dos 58 CGs onde foram posicionados os marcadores TRAPs, em 19 grupos (1, 2, 10, 

18, 25, 36, 40, 47, 56, 62, 68, 82, 91, 105, 110, 113, 119, 123 e 124) foram mapeadas mais de 

uma marca e, em cinco deles (2, 47, 56, 113 e 124), as marcas estão a uma distância menor ou 

igual a 5 cM, sugerindo a formação de clusters. Essa estrutura aqui observada condiz com 

dados genéticos e moleculares citados na literatura, que mostram que os genes que 

determinam a resistência a doenças em plantas são frequentemente encontrados em clusters 

no genoma (MICHELMORE; MEYERS, 1998; ROSSI et al. 2003). 

Devido a natureza multialélica e ao seu polimorfismo, os marcadores EST-SSR são 

utilizados na identificação de HGs em cana-de-açúcar (OLIVEIRA et al., 2007; PASTINA et 

al., 2012). Neste trabalho, seis HGs (HGI, HGII, HGIII, HGIV, HGV e HGVIII) foram 

estabelecidos usando CGs que contêm pelo menos dois locos de microssatélites em comum, 

sendo os demais CGs acrescentados ao HGs pré-estabelecidos quando compartilharam alelos 

de um loco em comum (AITKEN; JACKSON; McINTYRE, 2005; OLIVEIRA et al., 2007; 

PASTINA et al., 2012). Os outros quatro HGs putativos (HGVI, HGVII, HGIX e HGX) 

foram formados por CGs que contêm apenas um alelo do mesmo loco de microssatélite 

(GARCIA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2007; PIPERIDIS et al., 2008). 

Dos 124 CGs, 65 puderam ser reagrupados dentro de dez HGs putativos, com base em 

142 marcas geradas por 45 locos EST-SSR. Os locos remanescentes (CV46, CV58, CV86, 

CV94, CV104, ESTA26, ESTB55, ESTB82, SCB189, SCB191 e SCB477) não contribuíram 

para atribuir os CGs dentro de HGs. Mapas de ligação prévios de cultivares de cana-de-açúcar 

têm identificado diferentes números de HG. Rossi et al. (2003) e Palhares et al. (2012) 

identificaram sete HGs, Aitken, Jackson e McIntyre (2005) oito, Andru et al. (2011) nove, 

Pastina et al. (2012) 11 e Oliveira et al. (2007) 14 HGs. 

O número de CGs aqui atribuídos dentro dos HGs variou de dois a 14, o maior 

(HGVIII) contém 138 marcas e o menor (HGV) nove. Observou-se que os CGs não foram 

distribuídos uniformemente ao longo dos diferentes HGs (Figura 13). A grande variação no 

número de CGs atribuído dentro dos HGs, aqui revelada, também foi observado por Pastina et 

al. (2012) que construíram um mapa de ligação integrado do cruzamento bi-parental entre 

‘SP80-180’ e ‘SP80-4966’, sendo que o maior HG foi composto por 23 CGs e o menor por 

dois. Dados semelhantes foram relatados por Aitken, Jackson e McIntyre (2005), no mapa da 

cultivar ‘Q165
φ
’, onde o maior HG foi construído por 37 CGs e o menor por três. 

Em teoria, o número de grupos de ligação deve corresponder ao valor de n da espécie 

sob estudo, inclusive em plantas poliploides. Assim, no trigo cultivado (Triticum aestivum), 

por exemplo, um alohexaploide composto de três subgenomas, em que 2n = 42 e x = 7, o 



 81 

número de grupos de ligação nos mapas é igual a 21. A literatura relata que há cromossomos 

homólogos e homo(eo)logos no genoma do trigo, entretanto, o processo evolutivo, a 

domesticação e o melhoramento genético propiciaram o isolamento desses subgenomas, de tal 

sorte que só se formam bivalentes na meiose I e a herança é dissômica. Isto se deve a 

rearranjos estruturais bem documentados na literatura. Se fossemos identificar, em teoria, os 

grupos de homo(eo)logia, este valor seria igual a x, já que há 7 pares cromossômicos 

pertencentes a cada um subgenomas, A, B e D. 

Como exposto na fundamentação desta tese, no caso da cana, o principal genitor (S. 

officinarum) é um autopoliploide, com 2n = 80 e x = 10, ou seja, há 8 cópias de cada um dos 

10 cromossomos. Além disso, há 2n cromossomos deste genitor na cana cultivada, enquanto 

há n cromossomos do genitor silvestre, S. spontaneum (2n = 64, 80, 96, 112 e 128, 

dependendo do citotipo e x = 8). Embora estudos citogenéticos tenham sugeridos que a 

maioria dos pareamentos se dá na forma de bivalentes, várias irregularidades têm sido 

relatadas e a presença de univalentes é usual, sendo que a ocorrência de cromossomos 

recombinantes já foi descrita (D’HONT et al., 1998; D’HONT, 2005). Isto tem implicações 

no número de HGs que vem sendo encontrado, e é esperado que variações neste número 

sejam observadas nos diferentes trabalhos. A real contribuição da espécie silvestre ainda não 

está definida; somado a isso, há limitações relativas à metodologia usada neste trabalho para 

fins de construção do mapa, com escassez de marcas SSR, uso das segregações 1:1 e 3:1, 

desprezando outras, e de marcadores dominantes unicamente. 

Das 153 marcas EST-SSR ligados ao mapa, 95 foram usadas para a construção do 

mapa prévio publicado por Palhares et al. (2012). Assim, 58 EST-SSRs e 95 TRAPs foram 

incorporadas ao mapa de ligação prévio, formando 21 novos CGs (44, 65, 67, 69, 76, 87, 94, 

105, 107, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123). Devido à adição de 

mais marcadores do tipo EST-SSR ao mapa prévio, oito CGs, que anteriormente não foram 

atribuídos dentro de grupos de homo(eo)logia, agora passaram a fazer parte dos HGs, são 

eles: U-5 atribuído ao HGIV (renomeado 54), U-3 e U-10 atribuídos ao HGVII (renomeados 

20 e 8, respectivamente), U-50 atribuídos ao HGVIII (renomeados 97), U-14 e U-25 atribuído 

ao HGIX (renomeados 95 e 104, respectivaemente) e os CGs U-2 e U-37 atribuídos ao HGX 

(renomeados 5 e 6). 

Os grupos de homo(eo)logia do presente mapa foram organizados da seguinte forma 

comparativamente ao mapa prévio. O HGI foi estabelecido pela subdivisão do HGI do mapa 

prévio. O HGII foi constituído pela junção de parte do HGII com o HGVII do mapa prévio e 

um novo CG. HGIII foi estabelecido pelos mesmos CGs do mapa prévio e um novo GC. O 
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HGIV foi construído pela junção da outra parte do HGII com o HGIV e por três novos CGs. 

HGVI foi construído pelos mesmos CGs do mapa prévio. Já o HGVIII foi estabelecido pela 

junção da outra parte do HGI com o HGV e três novos CGs. Quanto aos demais HGs (V, VII, 

IX e X) foram formados por CGs novos ou que foram recuperados dos grupos não atribuídos 

do mapa prévio. Em alguns CGs, a adição de novos marcadores resultou no rearranjo dos 

marcadores dentro do CG original e até mesmo na sua divisão como demonstrado nas figuras 

11 e 12. 

A comparação entre o mapa construído no presente estudo e o publicado por Pastina et 

al. (2012) permite sugerir correspondência entre HGs de ambos os mapas, conforme evidencia 

a localização dos locos ESTA53, ESTB94, ESTB118 e ESTA48. 

Nove locos de EST-SSR mostraram-se duplicados dentro de grupos de co-segregação 

(CV22, CV38, CV78, CV100, ESTA61, ESTB14, SCB246, SCB344 e SCB437) os quais 

formam posicionados nos HGI, IV, VIII, IX e X. A ocorrência de regiões genômicas 

duplicadas tem sido reportada em vários mapas de cana-de-açúcar (MING et al., 1998; 

AITKEN; JACKSON; McINTYRE, 2005; OLIVEIRA et al., 2007; PIPERIDIS et al., 2008; 

PASTINA et al., 2012). Além dos locos duplicados, alelos gerados por dois locos EST-SSR 

(ESTB100 e SCB243) foram mapeados em diferentes grupos de homo(eo)logia (HGI e 

HGVIII; HGIII e HGVIII, respectivamente) (Figura 13 e Tabela 7). Resultados semelhantes 

foram observados para o mapa da cultivar ‘R570’ (JANNOO et al., 2004) e no mapa da 

população derivada do cruzamento entre as cultivares ‘SP80-180’ x ‘SP80-4966’ (OLIVEIRA 

et al., 2007). Possivelmente a ocorrência de regiões duplicadas é consequência da origem 

multiespecífica das cultivares modernas e de possíveis rearranjos genômicos. 
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Tabela 7 – Relação dos locos EST-SSR e respectivos alelos mapeados, localização nos grupos de homo(eo)logia e de co-segregação e sua similaridade com proteínas 

(continua) 

Loco Alelos mapeados e respectivos HGs e CGs entre parênteses Homologia 

CV06 
(1)

 188 (II-42), 226 (II-60) NC 

CV11 
(1)

 227 (IV-112), 230 (IV-36) NC 
*
CV22

 (2)
 140 (IV-48), 144 (IV-28), 155 (IV-36), 158 (IV-36) NC 

CV23 
(1)

 152 (II-98), 186 (II-24), 194 (II-18),199 (II-86), 202 (II-42), 204 (II-51), 206 (II-118) NC 

CV24 
(1)

 187 (III-4), 188 (III-35), 196 (III-1) NC 

CV29
 (2), (3)

 101 (I-15), 85 (I-30), 89 (I-83) NC 

CV37
 (2), (3)

 125 (I-125), 129 (I-62), 151 (I-92) NC 
*
CV38

 (2), (3)
 109 (VIII-11), 114 (VIII-25), 124 (VIII-25), 151 (VIII-23), 156 (VIII-91), 199 (VIII-25) NC 

CV46 
(1)

 184 (33) NC 

CV51 
(1)

  - NC 

CV53 
(1)

 173 (X-6), 176 (X-5) NC 

CV58 
(1)

 192 (39) NC 
*
CV78

 (2)
 144 (I-30), 147 (I-30), 173 (I-19), 178 (I-83) NC 

CV79
 (2)

 136 (VIII-17), 148 (VIII-12), 197 (VIII-25) NC 

CV86 
(1)

 187 (47) NC 

CV91 
(1)

 175 (I-55), 190 (I-46) NC 

CV94
 (2)

 205 (75) NC 
*
CV100 

(1)
 222 (I-55), 231 (I-46), 234 (I-55), 236 (I-77), 240 (I-55), 256 (I-77) NC 

CV101 
(1)

  - NC 

CV104
 (2)

 143 (IV-40), 148 (IV-119), 153 (IV-108) NC 

CV106
 (2)

 146 (IV-36), 161 (IV-111) NC 

CV115 
(1)

 150 (III-79), 174 (III-115) NC 

CV119 
(1)

 121 (VI-85), 152 (VI-68) NC 

CV128 
(1)

 150 (V-120), 159 (V-113) NC 

CV135 
(1)

  - NC 

CV144 
(1)

 146 (VI-68) NC 

8
3
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Tabela 7 – Relação dos locos EST-SSR e respectivos alelos mapeados, localização nos grupos de homo(eo)logia e de co-segregação e sua similaridade com proteínas 

(continuação) 

Loco Alelos mapeados e respectivos HGs e CGs entre parênteses Homologia 

ESTA26 
(4)

 178 (96) TPA_inf: WRKY transcription factor 74 

ESTA48 
(4)

 236 (III-82), 239 (III-115), 282 (III-116), 290 (III-52), 293 (III-1) Chloroplast phytoene synthase 1 

ESTA53 
(4)

 168 (I-62), 182 (I-83), 192 (I-77) Indeterminate spikelet 1 
*
ESTA61 

(4)
 244 (X-5), 246 (X-5) Lipid transfer protein-like protein 

*
ESTB14 

(4)
 291 (I-64), 309 (I-30), 315 (I-30) RNA-binding protein RZ-1 

ESTB55 
(4)

 121 (63) Beta adaptin-like 

ESTB60 
(4)

 157 (VIII-61), 167 (VIII-117), 190 (VIII-16), 200 (VIII-84) OJ000114_01.16 

ESTB82 
(4)

 245 (39) Putative peroxidase 

ESTB94 
(4)

 210 (I-59), 225 (I-58), 234 (I-77), 255 (I-15), 258 (I-13), 279 (I-30) No hit 

ESTB99 
(4)

 215 (IV-36), 224 (IV-28) No hit 
**

ESTB100 
(4)

 240 (VIII-25), 255 (VIII-17), 262 (VIII-110), 268 (VIII-23), 270 (I-55), 278 (VIII-11) 22 kDa drought-inducible protein 

ESTB118 
(4)

 106 (I-30), 127 (I-77), 163 (I-15) Homeobox transcription factor GNARLY1 

ESTB128 
(4)

 153 (V-120), 162 (V-113) Putative auxin response factor 7a 

ESTC80 
(4)

 204 (IV-36), 220 (IV-102), 292 (IV-111) Glycosyltransferase 

SCB189 
(5)

 277 (VIII-11) Putative ubiquitin-specific protease UBP27 [AY133770] 

SCB191 
(5)

 226 (IV-111) Aspartyl protease family protein [NM_001161138] 

SCB219 
(5)

 149 (II-118), 155 (II-24) Arsenite transport subunit B [NM_001154652] 

SCB225 
(5)

 212 (V-120), 221 (V-113) Ethylene-insensitive3-like 1 protein [NM_001158563] 

SCB227 
(5)

 203 (I-83), 209 (I-13), 212 (I-77) Nucleotide binding protein [NM_001153645] 
**

SCB243 
(5)

 179 (III-79), 194 (VIII-23) Group peroxidase 16 precursor protein [EF990901] 
*
SCB246 

(5)
 152 (VIII-121), 158 (VIII-16), 146 (VIII-25), 179 (VIII-11), 191 (VIII-25) Hypothetical protein [XM_002450508] 

SCB252 
(5)

 195 (VII-8), 198 (VII-20) ATP binding protein [EU956876] 

SCB272 
(5)

  - Plant-specific domain TIGR01568 family protein [NM_001153443] 

SCB312 
(5)

 216 (II-98), 249 (II-24), 258 (II-18), 264 (II-86) Putative auxin efflux carrier (PIN1b) [DQ836240] 

SCB329 
(5)

 227 (VIII-9), 233 (VIII-12), 245 (VIII-11), 248 (VIII-25) Pi21 gene for Pi21 protein [AB430854] 

   

 
8

4
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Tabela 7 – Relação dos locos EST-SSR e respectivos alelos mapeados, localização nos grupos de homo(eo)logia e de co-segregação e sua similaridade com proteínas 

 (conclusão) 

Loco Alelos mapeados e respectivos HGs e CGs entre parênteses Homologia 
*
SCB344 

(5)
 123 (IX-10), 132 (IX-95), 138 (IX-104), 150 (IX-114), 153 (IX-114) Hypothetical protein [XM_002440411] 

SCB365 
(5)

 268 (VIII-97), 274 (VIII-23) No hit 

SCB381 
(5)

 207 (III-79), 216 (III-116), 231 (III-115) Peroxidase 16 precursor [NP_001152697] 

SCB397 
(5)

 219 (IV-36), 237 (IV-112) Zinc finger, C2H2 type family protein [NP_001151975] 

SCB422 
(5)

 219 (IV-122), 249 (IV-36) Hypothetical protein [XP_002443307] 
*
SCB437 

(5)
 439 (VIII-23), 442 (VIII-23) Serine/threonine-protein kinase N1 [NP_058871] 

SCB442 
(5)

 163 (IV-111), 267 (IV-54), 166 (IV-108) No hit 

SCB477 
(5)

 328 (VII-8) Hypothetical protein [EEC71447] 

SCB502 
(5)

 210 (VIII-91), 216 (VIII-25) Associated with HOX family protein [ABA91569] 
(1)

Desenvolvido por CanaVialis/Monsanto (dados não publicados); 
(2) 

Desenvolvido por Jordão Júnior (2009); 
(3) 

Publicado por Maccheroni et al. (2009); 
(4) 

Desenvolvido por 

Oliveira et al. (2009); 
(5) 

Desenvolvido por Marconi et al. (2011) 

* EST-SSR duplicado dentro de CG 

** EST-SSR duplicado entre HGs 

NC não caracterizado 

 

 

 

 

 

8
5
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Na tabela 8 constam alguns dos mapas de cana-de-açúcar disponíveis na literatura. 

Nota-se que o mapa aqui apresentado incrementa o mapa prévio em 1.379,8 cM, 32 CGs e em 

quatro novos HGs, no entanto, interessantemente a densidade de marcas (cM/marcas) 

permanece semelhante (8,6 cM mapa atual e 8,9 cM prévio). O mapa de ligação integrado 

recentemente publicado por Pastina et al. (2012) contém 317 marcas distribuídas em 96 CGs 

cobrindo 2.468 cM, com densidade de marcas de 7,5 cM. Embora o número de CGs no mapa 

publicado por Pastina et al. (2012) seja menor, ele é mais denso. 

Andru et al. (2011) construíram um mapa de ligação utilizando uma população 

proveniente da autofecundação da cultivar ‘LCP85-384’. Este mapa contém 784 marcas 

atribuídas a 108 CGs cobrindo 5.617,0 cM do genoma, com uma densidade de marcas de 7,2 

cM. Já o mapa da cultivar ‘570’ tem 887 marcas agrupadas em 120 CGs cobrindo 5.849,0 cM, 

com densidade de marcas de 6,6 cM (HOARAU et al., 2001). Verifica-se que, neste caso, a 

cobertura do genoma é semelhante, no entanto o mapa da cultivar ‘R570’ é mais denso e com 

maior número de CGs que o mapa da ‘LCP85-384’. Provavelmente estas diferenças devem-se 

ao número de marcas mapeadas, ao polimorfismo intrínseco das populações e ao variável 

número de cromossomos encontrados nas cultivares (‘R570’, 2n = ~ 115 e ‘LCP85-384’, 2n = 

106). 

 

Tabela 8 - Mapa de ligação desenvolvido para a cana-de-açúcar, com informações sobre o delineamento genético 

da população de mapeamento, número de marcas ligadas, número de grupos de co-segregação (CGs), 

grupos de homologia (HGs) e cobertura total do genoma em centiMorgans (cM) 

População de 

Mapeamento 

Número de  Cobertura 

do mapa 

(cM) 

Metodologia de 

mapeamento 
Referência Marcas 

ligadas 
CGs HGs

 (1)
 

‘IJ76-514’ x  -  -  -  - 2-way pseudo 

testcross 

Aitken, Jackson e 

McIntyre (2005) ‘Q165
φ
’ 534 136 8 (127) 9.058,3 

‘La Striped’ x  146 49 
- 

1.732,0 2-way pseudo 

testcross 
Alwala et al. (2008) 

‘SES 147B’ 121 45 1.491,0 

‘Q117’ x 376 93 10 (38) 3.167,0 2-way pseudo 

testcross 
Piperidis et al. (2008) 

‘MQ77-340’ 400 101 11 (52) 3.582,0 

‘R570’ 887 120 10 (34) 5.849,0 pseudo-F2 Hoarau et al. (2001) 

‘R570’ 282 128 7 (66) - pseudo-F2 Rossi et al. (2003) 

‘LCP 85-384’ 784 108 9 (44) 5.617,0 pseudo-F2 Andru et al. (2011) 

‘SP80-180’ x ‘SP80-4966’ 357 131 12 (42) 2.602,4 mapa integrado Garcia et al. (2006) 

‘SP80-180’ x ‘SP80-4966’ 664 192 
14 

(120) 
6.261,1 mapa integrado Oliveira et al. (2007) 

‘SP80-180’ x ‘SP80-4966’ 317 96 11 (91) 2.468,1 mapa integrado Pastina et al. (2012) 

‘TUC71-7’ x ‘IAC66-6’ 546 92 7 (41) 4.843,2 mapa integrado Palhares et al. (2012) 

‘TUC71-7’ x ‘IAC66-6’ 721 124 10 (65) 6.223,0 mapa integrado Rodrigues-Morais (2012) 
(1) 

Entre parênteses está apresentada a quantidade de CGs atribuída aos HGs 
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Em síntese, a alocação de mais marcas ao mapa de ligação aqui construído para a 

progênie do cruzamento ‘IAC66-6’ x ‘TUC71-7’, além de torná-lo mais informativo para o 

mapeamento de locos relacionados à resposta da cana-de-açúcar ao patógeno Sporisorium 

scitamineum, também resultou em uma reorganização dos marcadores dentro dos CGs, bem 

como a recuperação de CGs, antes não atribuídos a HGs. No entanto, ressalta-se a necessidade 

de adicionar mais marcas informativas ao mapa de ligação, como a exemplo dos marcadores 

co-dominantes SNPs tornando-se possível a detecção de ploidias, bem como a presença de 

marcas segregando em outras proporções (MOLLINARI, 2012). 

 

4.4 Análise dos dados fenotípicos 

Dos 188 indivíduos da progênie F1 utilizados na construção do mapa de ligação, 176 e 

160 indivíduos foram avaliados para incidência de carvão nos anos de 2009 e 2010, 

respectivamente, juntamente com os genitores. Os ensaios foram conduzidos em casa de 

vegetação em delineamento inteiramente casualizado (DIC), repetidos em dois ensaios 

consecutivos e com desbalanceamento. Aplicou-se a metodologia dos modelos mistos para 

analisar os dados de AUDPC, possibilitando a predição dos valores genotípicos de cada 

indivíduo, através do melhor preditor linear não viesado ou BLUP. Os dados foram analisados 

conjuntamente, considerando o comportamento dos genótipos dentro de anos, como efeito 

aleatório. Ainda, para a análise de incidência de carvão, a variável número de gemas brotadas 

por parcela foi utilizada como covariável. 

O aparecimento de chicote no genitor ‘TUC71-7’ foi observado 140 DAI (Dias Após a 

Inoculação) no primeiro ensaio e 90 DAI no segundo, enquanto para o genitor ‘IAC66-6’ o 

chicote foi observado 74 e 76 DAI no primeiro e segundo ensaio, respectivamente. É possível 

que a diferença entre o aparecimento de chicote entre os genitores esteja relacionada à 

intensidade e ao tempo de resposta de genes envolvidos no mecanismo de defesa da planta, 

bem como à presença de alelos de resistência expressos apenas no genitor ‘TUC71-7’, 

considerado a princípio, o genitor resistente. Borrás-Hidalgo et al. (2005) trabalhando com as 

variedades ‘Ja S-44’ (resistente a S. scitamineum) e ‘Ja 60-5’(suscetível) e usando cDNA-

AFLP, encontraram 11 fragmentos diferencialmente expressos (TDF) envolvidos na interação 

cana-de-açúcar vs S. scitamineum, após decorridos dois meses da inoculação. Análises de 

Northern blot indicaram que o nível de mRNA de quadro dos 11 TDFs foram altamente 

induzidos na variedade resistente, enquanto nenhuma ou pouca expressão foi observada na 

variedade suscetível. 
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Os valores de AUDPC dos genitores e da progênie segregante nos dois ensaios aqui 

realizados estão indicados nas figuras 14 e 15. Verifica-se que os genótipos avaliados 

mostraram reações ao carvão que variaram de forma contínua dentro de extremos de 

resistência e suscetibilidade. Para o primeiro ensaio, observa-se que a diferença entre os 

valores de AUDPC dos genitores ‘TUC71-7’ e ‘IAC66-6’ foi de 2,75 e, no segundo, de 0,61. 

Já na progênie, os valores de AUDPC variaram de 0,13 a 10,98 (amplitude de 10,85) e de 

1,26 a 5,50 (amplitude de 4,24) no primeiro e no segundo ensaio, respectivamente. Em ambos 

os anos, a diferença dos valores de AUDPC da progênie foi maior que a diferença entre os 

genitores, revelando haver segregação transgressiva na progênie e sugerindo que genes de 

efeitos menores estão influenciando a resistência. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Iamsupasit et al. (1996) e Skinner (1981) pois estes autores também verificaram a presença de 

genótipos transgressivos em populações de cana-de-açúcar, quando inoculadas com S. 

scitamineum.  

Dentre os genótipos transgressivos os indivíduos 33, 76, 104, 111, 151, 176, 180 e 199 

foram estáveis nos anos de condução dos ensaios, apresentando valores de AUDPC (BLUPs) 

inferiores ao do genitor ‘TUC71-7’. Já os indivíduos 3, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 

31, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 59, 64, 65, 67, 69, 72, 74, 80, 82, 83, 84, 89, 

98, 99, 101, 103, 105, 106, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 129, 132, 

135, 137, 139, 144, 145, 155, 157, 158, 164, 167, 168, 169, 173, 182, 192, 194, 198 e 200 

apresentaram valores de AUDPC (BLUPs) superiores ao do genitor ‘IAC66-6’, mostrando-se 

estáveis nos anos de condução dos ensaios (Anexo C). Apesar das diferenças observadas entre 

os anos da incidência da doença, os dados mostraram-se consistentes. 
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Figura 14 - Distribuição dos valores de AUDPC na progênie F1 de cana-de-açúcar, resultante do cruzamento 

entre ‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’, no primeiro ensaio de avaliação de incidência de carvão 

 

 

Figura 15 - Distribuição dos valores de AUDPC na progênie F1 de cana-de-açúcar, resultante do cruzamento 

entre ‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’, no segundo ensaio de avaliação de incidência de carvão 

 

Vale ressaltar que a amplitude de AUDPC observada no primeiro ano de avaliação 
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segundo ano. Estudos realizados por Bock (1964), Hoy, Grisham e Benda (1987) e Hoy e 

Grisham (1988) demonstram que a reação de genótipos de cana-de-açúcar a S. scitamineum 

pode variar de um ano para outro, em função das condições ambientais e da massa de 

telióporos utilizada. O mesmo tem sido observado para a resposta de plantas de milho ao 

ataque do fungo Sporisorium reiliana, agente causal do carvão-do-topo (LÜBBERSTEDT et 

al., 1999; LI et al., 2008; CHEN et al., 2008). Estudos envolvendo o uso da AUDPC para a 

determinação da resistência de populações de cana-de-açúcar a S. scitamineum são difíceis de 

serem comparados, uma vez que a literatura existente aborda apenas o uso de escalas de nota, 

não havendo consenso na comunidade científica (WHITTLE; WALKER, 1982; WU; HEINZ; 

MEYER, 1983; WU; HEINZ; HOGARTH, 1988; CHAO; HOY; SAXTON, 1990; NZIOKI; 

JAMOZA, 2006).  

As estimativas dos componentes de variância genética (   
 ) e variância ambiental (   

 ) 

foram obtidas pelo método da máxima verossimilhança restrita (REML) e estão mostradas na 

tabela 9, juntamente com as estimativas da variância fenotípica (   
 ) e do coeficiente de 

herdabilidade no sentido amplo (   
 ), para os dois ensaios. As estimativas da variância 

genética e ambiental foram significativamente diferentes entre si para os dois ensaios. A 

magnitude da    
  obtida no primeiro ensaio foi ligeiramente superior a    

 , sugerindo que os 

efeitos genéticos tiveram uma maior influência na expressão do caráter. Já para o segundo 

ensaio, os efeitos ambientais tiveram uma maior influência na expressão do caráter, logo a    
  

apresentou uma maior magnitude em relação à    
 . (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Estimativas dos componentes de variância genética (   
 ), variância fenotípica (   

 ), variância 

ambiental (   
 ) e do coeficiente de herdabilidade no sentido amplo (   

 ) para incidência de carvão 

em cana-de-açúcar 

Componente 1° ensaio (2009) 2° ensaio (2010) 

   
  5,95** 0,70** 

   
  5,15** 1,31** 

   
  11,10** 2,01** 

   
  0,54 0,35 

Média 4,85 (0,13; 10,98) 3,10 (1,26; 5,50) 

r (1° ano/2° ano) 0,77
a
  

CV% 46,80 36,86 

a 
estimativa da correlação entre o primeiro e o segundo ensaio; ** significância das estimativas a 1% de 

probabilidade dentro de cada ano 

 

As estimativas da herdabilidade de plantas individuais variaram de um valor moderado 

(0,54), para o primeiro ano de avaliação, a baixo (0,35) para o segundo ano de avaliação, 
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indicando que os efeitos genéticos foram mais expressivos no primeiro ano. Estes resultados 

assemelham-se ao encontrado por Walker (1980), Chao, Hoy e Saxton (1990), Sills et al. 

(1995) e Raboin et al. (2003) que relataram valores de herdabilidade no sentido amplo 

variando de baixo a moderado para a resistência ao carvão. 

A estimativa da correlação fenotípica (r) entre os dois anos de ensaio foi alta, igual a 

77% (Tabela 9). A correlação entre anos pode ser influenciada pelas condições ambientais, 

como temperatura e concentração de teliósporos usadas, tal como relatado por Bock (1964), 

Grisham e Brend (1987), Hoy e Grisham (1988) e Bueno (2010). 

 

4.5 Mapeamento de QTL 

O uso da metodologia de mapeamento por intervalo composto permitiu detectar 

associações entre os valores da AUDPC e os marcadores posicionados no mapa. Como os 

dois ensaios foram conduzidos consecutivamente e contêm dados desbalanceados, optou-se 

pela aplicação da análise de modelos mistos às estimativas da AUDPC, a qual possibilitou 

obter BLUPs, que representam os valores da AUDPC corrigidos para os efeitos de anos e 

estande. Estes BLUPs foram, então, usados na detecção dos QTLs para cada ano e para o 

comportamento médio dos genótipos nos anos, através da abordagem de mapeamento por 

intervalo composto (CIM), adaptada por Gazaffi (2009) para espécies poliploides. Utilizando 

esta metodologia, foi possível mapear QTLs a partir do mapa de ligação integrado, construído 

com marcadores de diferentes padrões de segregação (1:1 e 3:1). Além da localização dos 

QTLs, também foi possível determinar o padrão de segregação e inferir as fases de ligação 

entre os QTLs e os marcadores. 

No total, foram detectados oito locos quantitativos associados à resistência de S. 

scitamineum em cana-de-açúcar, com LOD score ≥ 3,7. Destes, quatro foram identificados na 

primeira avaliação, realizada no ano de 2009, os quais estão localizados nos CGs 8, 30, 47 e 

81, explicando em conjunto 18,8% da variação fenotípica; dois locos foram detectados na 

segunda avaliação, conduzida no ano de 2010, localizados nos CGs 25 e 29, explicando 8,6% 

da variação. Além disso, dois QTLs foram identificados para o comportamento médio dos 

genótipos nos anos, posicionados no CGs 47 e 55, e capazes de explicar 10,2% da variação 

(Tabela 10). A seguir uma abordagem detalhada será apresentada. 

 



 92 

Tabela 10 - Resumo dos QTLs mapeados para a resistência da cana-de-açúcar ao carvão, segundo o modelo CIM e considerando LOD score ≥ 3,7 

 

QTL Marcadores no intervalo CG 
Posição 

(cM) 
LOD 

Efeitos 

Seg. Fase 
R

2
 

(%) Aditivo 

‘IAC66-6’ 
LOD 

Aditivo 

‘TUC71-7’ 
LOD Dominância LOD 

Primeira 

avaliação 

(2009) 

QTL1 D2-SCB477_328 / D2-E40M50175 8 60,0 3,73 na na 0,52 3,73 na na 1:1 Q
1
Q

2
 3,7 

QTL2 D2-E31M49312 30 26,8 4,18 -0,39 2,16 0,24 0,84 -0,29 1,15 3:1 P
2
P

1
xQ

1
Q

2
 5,2 

QTL3 D1-E37M50240 / D1-PALA1350 47 72,0 3,82 -0,50 3,81 -0,06 0,01 -0,11 0,04 1:1 P
2
P

1
 5,7 

QTL4 D1-E35M48498 81 41,1 4,02 0,52 4,02 na na na na 1:1 P
1
P

2
 4,2 

              18,8 

               

Segunda 

avaliação 

(2010) 

QTL5 D2-E36M4885 25 115,5 3,84 -0,05 0,20 -0,09 0,87 0,18 2,41 1:2:1 Q
2
Q

1
 3,4 

QTL6 D2-E33M50171 29 0,0 5,02 -0,25 1,81 0,18 3,81 na na 3:1 P
2
P

1
xQ

1
Q

2
 5,3 

             8,6 

               

Média 

QTL7 D1-E37M50240 / D1-PALA1350 47 67,0 5,16 -0,40 4,26 -0,28 0,70 0,23 0,50 1:1 P
2
P

1
 5,3 

QTL8 
D1-E35M48218 / D1-

LRR149A2547 
55 210,0 4,37 -0,34 3,59 0,18 0,33 0,06 0,03 1:1 P

2
P

1
 4,9 

                            10,2 

CG Grupo de co-segregação 

Posição Posição do QTL no grupo de co-segregação, distância em relação ao primeiro marcador 
_____

 Efeitos significativo a 5% de probabilidade (LOD score   0,83) 

Seg. Tipo de segregação dos alelos do QTL em consideração 

Fase Apresentados apenas os alelos dos QTL. Por exemplo, P
1
P

2
 significa configuração   

       
    

       
  

R
2
 Coeficiente de determinação (% da variação fenotípica explicada) 

na Efeito não estimado devido à falta de informação 

 

 

 

 
9

2
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Resultados relativos à primeira avaliação 

Os QTLs detectados para o ano de 2009 foram numerados de 1 a 4, como indicado na 

tabela 10. O QTL1 foi localizado no HGVII e CG 8, na posição 60,0 cM e distante 2,2 cM do 

marcador mais próximo (D2-E40M50175), em uma região contendo dois locos EST-SSR, o 

D2-SCB477_328 e D2-SCB252_195, caracterizados por Marconi et al. (2011) como proteína 

hipotética e ligada a ATP, respectivamente (Tabela 7), sendo capaz de explicar 3,7% da 

variação de AUDPC. O QTL2 foi mapeado no HGI e CG 30, na posição 26,8 cM, associado à 

marca D2-E31M49312, explicando 5,2% da variação fenotípica e em uma região que contém 

dois locos de EST-SSR que apresentaram homologia com o fator de transcrisão homeobox 

GNARTY1 (D1-ESTB118_106) e proteína ligada ao RNA RZ-1 (D2-ESTB14_315) e, 

distantes 2,8 cM e 23,1 cM dos locos de retrotranposon D2-SIsIvLI368 e D2-SIsIvLI240, 

respectivamente. O QTL3 localizado no CG 47 está na posição 72,0 cM e distante 0,8 cM da 

marca mais próxima (D1-PALA1350) e a 8,0 cM da marca D1-KIN169A3211, as quais 

codificam fenilalamina amônia-liase e quitinase. Este QTL foi capaz de explicar 5,7% da 

variação fenotípica.  

Já o QTL4 foi detectado no CG 81, associado à marca D1-E35M48498, na posição 

41,1 cM em uma região onde foi alocada a marca D1-NBS441A1828 derivada de gene 

análogo de resistência com domínio NBS/LRR, explicando 4,2% da variação. Como dito 

anteriormente, em conjunto, os QTLs foram capazes de explicar 18,8% da variação 

fenotípica. Dentre os quatro QTLs mapeados relacionados ao ano de 2009, o maior valor de 

LOD score (4,8) foi detectado para o QTL2 (Tabela 10 e Figura 16). 

Com relação aos efeitos de cada QTL, observa-se que ocorre predominância do efeito 

aditivo, sendo que para três deles (QTL2, QTL3 e QTL4) foi detectada significância para os 

alelos do genitor ‘IAC66-6’ com LOD score ≥ 0,83. Desses, dois (QTL2 e QTL3) 

apresentaram efeitos negativos sobre o fenótipo, o que implica na diminuição da 

suscetibilidade à doença. O outro QTL4 tem efeito positivo, de modo a aumentar a 

suscetibilidade à doença. No que se refere ao genitor ‘TUC71-7’, este contribuiu com dois 

locos quantitativos, cuja detecção foi significativa para o efeito de aditividade (QTL1 e QTL2), 

ambos contribuindo para aumentar a suscetibilidade da população. O efeito de dominância 

entre os alelos do loco mapeado no CG 30 (QTL2) foi significativo, com efeito negativo sobre 

o fenótipo (Tabela 10). 

Quanto aos tipos de segregação dos QTLs, nota-se predominância do padrão 1:1 

(QTL1, QTL3 e QTL4), uma vez que apenas um dos efeitos aditivos nos genitores foi 

significativo. Dois deles, QTL3 e QTL4, foram detectados no genitor ‘IAC66-6’ e encontram-
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se em fase de repulsão e associação, respectivamente. O outro QTL1, com este mesmo tipo de 

segregação, foi detectado no genitor ‘TUC71-7’, em fase de associação. O QTL2, detectado 

no CG 30, apresentou segregação 3:1, uma vez que todos os efeitos genéticos (aditivos e 

dominância) foram significativos e similares, estando os alelos em repulsão no genitor 

‘IAC66-6’ e, em associação, no genitor ‘TUC71-7’. 

 

Resultados relativos à segunda avaliação 

No ano de 2010, houve uma redução no número de QTLs mapeados, embora tenham 

sido detectados dois novos QTLs (Tabela 10 e Figura 16), nomeados 5 e 6. Esse resultado era 

esperado, dado que o valor da estimativa do coeficiente de herdabilidade e da amplitude da 

AUDPC, para o ano de 2010, foram menores que os estimados para o ano anterior (Tabela 9; 

Figuras 14 e 15). 

O QTL5 foi posicionado no HGVIII e CG 25, na posição 115,5 cM e está associado à 

marca D2-E36M4885 em uma região onde foram alocados marcadores TRAP 

(NBS441A1202) e EST-SSR (CV38_114 e SCB246_191), sendo o marcador TRAP 

desenvolvido para o domínio NBS/LRR e o loco SCB246 caracterizado como uma proteína 

hipotética (Tabela 7). Este QTL explicou 3,4% da variação fenotípica. Já o QTL6 foi mapeado 

no CG 29, na posição 0,0 cM, associado à marca D2-E33M50171, explicando a maior parte 

da variação fenotípica (5,3%) e apresentando o maior LOD score (5,0) (Tabela 10). Do 

mesmo modo que o observado para o ano de 2009, houve significância de efeitos aditivos e de 

dominância, havendo predominância dos efeitos aditivos oriundos dos alelos de ambos os 

genitores. O efeito aditivo do QTL5 foi significativo para o genitor ‘TUC71-7’, com sinal 

negativo, de modo que sua contribuição está associada à diminuição da suscetibilidade da 

população à doença. No entanto, também foi detectado efeito significativo para interação 

intraloco (dominância) entre os efeitos aditivos dos alelos de cada genitor, aumentando a 

suscetibilidade da população. O efeito aditivo do QTL6 foi significativo para o genitor 

‘IAC66-6’ e para o ‘TUC71-7’, com sinal negativo e positivo, respectivamente.  

Baseando-se na presença de dois efeitos estatisticamente significativos e na realização 

de testes sobre a igualdade desses efeitos, foi possível inferir que o QTL5 segrega na 

proporção de 1:2:1, estando na fase de repulsão no genitor ‘TUC71-7’. Já o QTL6 segrega na 

proporção de 3:1, os alelos estão na fase de repulsão no genitor ‘IAC66-6’ e em associação no 

genitor ‘TUC71-7’. 
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Resultados relativos ao comportamento médio de cada genótipo nos dois anos de avaliação 

Considerando o comportamento médio de cada genótipo nos dois anos de avaliação foi 

possível detectar dois QTLs, com LOD score ≥ 3,7, denominados 7 e 8 (Tabela 10 e Figura 

16). O QTL7 foi mapeado no CG 47, na posição 67,0 cM e distante a 5,0 cM do QTL3 

detectado para o ano de 2009, sugerindo que o QTL3 e o QTL7 correspondem a mesma região 

cromossômica. Ao se observar o comportamento das curvas, bem como os testes para as 

estimativas dos efeitos, as fases de ligação e as respectivas segregações, nota-se que esses são 

o mesmo QTL e, portanto, sugere-se que é um loco cuja expressão é estável (Tabela 10 e 

Figuras 16). Por este QTL ser estável, marcadores ligados a ele podem aumentar a 

prossibilidade de sucesso na seleção de genótipos resistentes ao carvão nos programas de 

melhoramento. 

O QTL8 foi detectado no HGI e CG 55, na posição 210,0 cM e distante a 4,3 cM da 

marca mais próxima (D1-LRR149A2547) em uma região em que também foram detectados 

três retrotransposons (D1-SIsvILI425, C-SIsvIvLI412 e D1-SIsIvSI268). Embora o QTL8 

tenha sido detectado apenas na média dos genótipos, quando analisado o perfil da curva 

gerada para o ano de 2010, observa-se que esta apresenta um comportamento semelhante. 

Porém, o teste estatístico não foi capaz de detectar a sua presença neste ano de avaliação, uma 

vez que LOD score foi de 3,3, inferior ao limiar crítico utilizado (Figura 16). 

Em conjunto, os QTLs controlam 10,2% da variação fenotípica. O QTL7 foi o que 

explicou a maior parte da variação (5,3%), sendo que o alelo favorável está ligado em 

repulsão no cromossomo do genitor ‘IAC66-6’ e segrega na progênie na proporção de 1:1. 
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Figura 16 - Grupos de co-segregação que tiveram QTLs mapeados para a resistência ao carvão em cana-de-

açúcar, com valores de LOD dispostos graficamente. À direita, estão os gráficos mostrando os 

QTLs. Em verde claro, a curva do primeiro ano de avaliação (2009), em magenta, do segundo ano 

de avaliação (2010) e, em preto, o comportamento médio dos genótipos nos anos. A linha tracejada 

refere-se ao limiar crítico LOD score ≥ 3,7 
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No geral, observou-se que os valores de LOD score obtidos para a resistência ao 

carvão em cana-de-açúcar variaram entre 3,4 a 5,7. No entanto, alguns QTLs apresentaram o 

valor de LOD score inferiores ao limiar crítico de 3,7 (Tabela 11) e não foram discutidos 

nesse trabalho por serem considerados QTLs não significativos. Contudo, estas regiões 

poderiam, futuramente, ser investigadas quanto à real presença desses QTLs. 

Quanto aos efeitos de cada QTL mapeado, nota-se predominância dos efeitos aditivos 

comparativamente aos efeitos de dominância, indicando que os genitores utilizados neste 

trabalho foram capazes de fornecer alelos favoráveis para a progênie. Dos dez efeitos aditivos 

significativos, quatro (40,0%) são referentes a alelos do genitor ‘TUC71-7’, sendo que apenas 

um deles (QTL5) contribui para aumentar a resistência da população. Considerando haver 

indícios de que o genitor ‘TUC71-7’ é resistente ao carvão, esperava-se que ele contribuísse 

com um maior número de efeitos aditivos significativos para aumentar a resistência da 

população à doença. No entanto, isso não foi observado, sugerindo que: i) os locos de 

resistência estariam localizados em regiões genômicas que não foram cobertas pelos 

marcadores; ii) o número de indivíduos utilizados para construir o mapa pode não ter sido 

suficiente para se detectar os alelos envolvidos na resistência e iii) um maior número de 

marcadores funcionais, derivados de sequências expressas (EST-SSR e SNPs), seria 

necessário para aumentar as chances de detecção dos supostos alelos de resistência presentes 

no genoma do genitor TUC71-7’. 

Assim, dentre os QTLs que apresentaram efeito aditivo significativo e que 

contribuíram para a diminuição da suscetibilidade, cinco deles estão associados a marcas 

oriundas do genitor ‘IAC66-6’ e um deles está associado à marca oriunda do genitor ‘TUC71-

7’. Isto deve ser levado em consideração em estudos futuros, caso se deseje adicionar mais 

marcadores ao mapa de ligação ou, até mesmo, utilizá-los em seleção assistida por 

marcadores. Observa-se efeito de dominância completa para dois QTLs (QTL2 e QTL5), cujo 

efeito de dominância foi significativo e que tiveram a mesma magnitude dos efeitos aditivos 

significativos (Tabela 10). 

Em relação à variação fenotípica explicada pelos QTLs, baseada na estimativa R
2
 

(coeficiente de determinação), observa-se QTLs de pequenos efeitos, explicando 

individualmente de 3,4% a 5,7% da variação fenotípica. Lübberstedt et al. (1999), utilizando 

mapeamento por intervalo composto (CIM), também identificaram QTLs de pequenos efeitos 

para resistência a Sporisorium reiliana, em milho. No experimento realizado na China, sob 

inoculação artificial com o patógeno, os autores relatam a detecção de 8 QTLs com 

estimativas de R
2
 variando de 5,6% a 13,9%. Já para o experimento conduzido na França em 
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condições naturais de infestação, identificaram-se 3 QTLs explicando individualmente de 

6,0% a 7,3% da variação fenotípica. Li et al. (2008) estudando a resistência de milho a S. 

reiliana, em duas localidades e em dois anos consecutivos, sob condições artificiais de 

inoculação, detectaram 17 QTLs usando a metodologia CIM. Para os experimentos que foram 

realizados na Província de Jilin, nos anos de 2003 e 2004, os autores detectaram quatro QTLs 

para o primeiro ano e cinco para o segundo, explicando de 6,6% a 43,7% e 8,1% a 18,9% da 

variação fenotípica, respectivamente, sendo três deles de expressão estável nos anos de 

avaliação. Já nos experimentos conduzidos na Província de Heilongjiang, nos anos de 2003 e 

2004, foram identificados quatro QTLs para cada ano, explicando de 7,2% a 25,3% e 5,0 a 

28,2% da variação, respectivamente, sendo dois deles estáveis. Diferente do patossistema 

milho – S. reiliana, nenhum gene de maior efeito foi detectado em cana-de-açúcar contra S. 

scitamineum. No entanto, a presença de genes de resistência de maiores efeitos não pode ser 

descartada. 

Um fator que poderia contribuir para a detecção de QTLs de maiores efeitos seria a 

adoção de metodologias mais afinadas para o estudo da interação genótipo x ambiente. Para 

isto, sugere-se avaliar a população sob condições naturais de infecção, a campo, sem 

interferência humana, usando delineamentos experimentais adequados, contendo várias 

repetições e em diferentes locais de incidência da doença, levando em conta a variável 

porcentagem de touceiras doentes, tal como sugerido por Casagrande, Amorim e Sanguino 

(1998). Segundo esses autores, esta variável tem propiciado melhor distinção dos genótipos 

quanto à reação ao carvão, mostra associação com os danos provocado pelo patógeno e exige 

menos mão-de-abra para realizar as avaliações. Contudo, têm-se optado por ensaios utilizando 

inoculação artificial, com ou sem ferimento nas gemas, e delineamentos simples como o 

inteiramente casualizado, uma vez que o método supracitado requer áreas de cultivo bastante 

extensas, vários anos de avaliação e tem custo elevado. 

Os QTLs detectados neste trabalho são referentes ao mecanismo de resistência pós-

formada da planta, uma vez que a metodologia de inoculação envolveu o ferimento das 

gemas. No entanto, sabe-se que a morfologia da gema é um importante componente da 

resistência da cana ao S. scitamineum, como demonstrado por Amorim et al. (2000). Estudos 

que considerem outro método de inoculação − que não por ferimento − devem contribuir para 

a identificação de QTLs relacionados a resistência pré-formada da planta, aumentando assim 

o número de QTLs envolvidos na resposta ao fungo. 

Até o momento, apenas a abordagem de análise de marcas individuais havia sido 

usada para associar marcas à resistência ao carvão em cana-de-açúcar (SILLS et al., 1995; 
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WEI et al., 2006; BUTTERFIELD, 2007), embora esta metodologia seja de fácil 

implementação e não necessite de mapas de ligação. Por outro lado, os testes estatísticos 

aplicados são viesados, resultando em baixo poder de detecção, em decorrência do número de 

marcadores e ao tamanho da amostra, além de que não é possível inferir sobre a localização 

do QTL no genoma. 

Daí a necessidade do uso de metodologias mais apuradas para a detecção de QTLs, 

principalmente em poliploides, cujo genoma é mais complexo. As metodologias usadas para 

detectar QTLs em cana-de-açúcar, até o momento, baseavam-se em ferramentas 

desenvolvidas para espécies diploides. Este é o primeiro trabalho desenvolvido para o 

mapeamento de QTLs associados à resistência da cana-de-açúcar a S. scitamineum, utilizando 

a metodologia de mapeamento por intervalo composto, fornecendo subsídios para estudos que 

visem a melhor caracterização das regiões genômicas que apresentam indícios de QTLs 

relacionados à resistência ao carvão. 

Ainda vale salientar que os QTLs, aqui identificados, foram posicionados em regiões 

do genoma cobertos por marcadores informativos, com exceção do QTL6 detectado em um 

intervalo formado por dois AFLPs. Importante comentar que o QTL8, que apresenta alelo com 

efeito aditivo negativo oriundo do genitor ‘IAC66-6’ foi detectado em uma região contendo 

um marcador TRAP direcionado ao domínio LRR e três retrotransponson scIvana-1. Isto 

corrobora os estudos que têm demonstrado que os retroelementos, importantes componentes 

da maioria dos genomas de plantas, estão adjacentes a genes de resistência a doenças, como 

em cevada (WEI; WING; WISE, 2002), citros (YANG et al. 2003), feijoeiro (MELOTTO et 

al., 2004) e beterraba (KUYKENDALL; SHAO; TRIMMER, 2009). 

O uso de ESTs e de marcadores derivados de genes envolvidos na resposta à defesa da 

planta é uma estratégia que permite o mapeamento direto de sequências de interesse (ROSSI 

et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2007; PINTO et al., 2010). Neste trabalho, o marcador 

PALA1350 mostrou-se associado a um QTL putativo com efeito negativo sobre o fenótipo, 

no ano de 2009 (QTL3) e no comportamento médio dos genótipos nos diferentes anos (QTL7). 

Isto é particularmente interessante pois confirma que a fenilalanina amônia liase, ou PAL, está 

envolvida na resposta a S. scitamineum; segundo o estudo de Borrás-Higalgo et al. (2005), 

este gene é diferencialmente expresso após a inoculação com S. scitamineum. Ainda, De 

Armas et al. (2007) relataram que a cultivar ‘Mayari 55-14’, considerada resistente a S. 

scitamineum, apresentou alta expressão do gene na presença do patógeno, enquanto a cultivar 

‘Barbados 42231’, suscetível, mostrou baixa expressão. A PAL é a enzima chave na síntese 

de fenilpropanoides, uma via para a biossíntese de uma gama de produtos que desempenham 
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um papel chave no desenvolvimento da planta e contra estresses, incluindo a produção de 

polímeros de lignina, flavonóides, isoflavonóides e fitoalexinas (SANTIAGO et al., 2009). 

Sugere-se que o marcador PALA1350 tem grande potencial para uso em um programa de 

seleção assistida. 

Quando relaciona-se, graficamente, os valores de AUDPC (BLUPs) e os genótipos 

observados para o loco PALA1350, marca associada ao QTL3 e QTL7, observa-se que os 

genótipos portadores do alelo nulo (oo) mostram as menores AUDPCs (Figura 17), sugerindo 

que a seleção deva ser conduzida contra a presença da marca (ao). 

 

 

Figura 17 - Análise individual do marcador PALA1350 para o ano de 2009 (verde, à esquerda) e considerando o 

comportamento médio dos genótipos (preto, à direita). No eixo vertical os valores de BLUPs e, no 

horizontal, os genótipos da população de mapeamento  
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Tabela 11 – Resumo dos QTLs putativos mapeados para a resistência da cana-de-açúcar ao carvão, porém não significativos, considerando LOD score ≥ 3,7 

 Marcadores no intervalo CG 
Posição 

(cM) 
LOD 

Efeitos 

Seg. Fase 
R

2
 

(%) Aditivo 

‘IAC66-6’ 
LOD 

Aditivo 

‘TUC71-7’ 
LOD Dominância LOD 

Primeira 

avaliação  

D1-ESTB118_127 / D1-E35M48290 77 20,0 3,17 0,48 3,17 na na na na 1:1 P
1
P

2
 6,8 

             

Segunda 

avaliação  

D1-E31M49472 42 193,5 3,43 -0,13 2,12 0,08 0,39 0,18 1,24 1:2:1 P
2
P

1
 4,9 

D1-E33M61219 55 199,3 3,33 -0,09 1,00 -0,01 0,00 0,18 1,04 1:2:1 P
2
P

1
 6,3 

             

Média D2-E32M60286 22 0,0 3,21 na na 0,31 3,21 na na 1:1 Q
1
Q

2
 3,2 

CG Grupo de co-segregação 

Posição Posição do QTL no grupo de co-segregação, distância em relação ao primeiro marcador 
_____

 Efeitos significativo a 5% de probabilidade (LOD score   0,83) 

Seg. Tipo de segregação dos alelos do QTL em consideração 

Fase Apresentados apenas os alelos dos QTL. Por exemplo, P
1
P

2
 significa configuração   

       
    

       
  

R
2
 Coeficiente de determinação (% da variação fenotípica explicada) 

na Efeito não estimado devido à falta de informação 

 

 

 

1
0

1
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4.6 Validação das sequências dos marcadores TRAP 

 

As bandas obtidas pela técnica TRAP cujos locos correspondentes segregaram na 

população de mapeamento foram excisadas dos géis de poliacrilamida e armazenadas. Uma 

amostra de 50 delas foi reamplificada e o seu tamanho foi confirmado por eletroforese em gel 

de agarose (1%), como exemplificado na figura 18. 

 

Figura 18 – Gel de agarose (1%) mostrando o padrão de amplificação a partir das bandas extraídas do gel de 

poliacrilamida. Nas canaletas 1 a 8 estão os produtos da reamplificação resultantes das combinações 

dos primers fixos/arbitrários e seus respectivos tamanhos em pares de base (pb): NBS441A1125, 

KIN169A1228, PALA1350, PALA1363, PR3A1209, LRR149A1233, LRR149A1239 e 

LRR149A1278; M: marcador de massa molecular de 100 pb 

 

Os 50 fragmentos foram então clonados, resultando em 41 clones positivos, cujos 

insertos foram sequenciados. Todas as 41 sequências foram analisadas por BLASTx, destas 

30 apresentaram similaridade quando alinhadas com sequências depositadas no banco de 

dados do NCBI (Tabela 12). A sequência do fragmento LRR173A1558 foi similar a uma 

proteína de resistência de Medicago truncatula, as sequências dos fragmentos LRR149A1278 

e NBS152A2250 apresentaram similaridade com uma proteína da família LRR de Oryza 

sativa e Arabidopsis lyrata, respectivamente. As sequências dos fragmentos LRR149A2374, 

LRR149A3372, NBS039A1194, NBS267A3281 e NBS267A3400 foram similares a 

retrotransposons de Oryza sativa. Resultados semelhantes foram encontrados por Van der 

Linden et al. (2004) que, ao analisarem sequências de RGAs, utilizando a metodologia NBS 

profiling, encontraram similaridade com retrotransposons. Tal como relatado por Thokoane e 

Rutherford (2001), o retrotransposon Ty3-gypsy mostrou-se diferencialmente expresso em 

uma variedade resistente ao carvão; no presente estudo, a sequência NBS267A3400 
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apresentou similaridade com esse retrotransposon, sendo este outro marcador putativo para 

uso em seleção assistida. 

A sequência do fragmento KIN169A3333 mostrou similaridade com a subunidade 

maior da n-calpaina-1 de Arabidopsis thaliana. Segundo Croall e Ersfeld (2007), a calpaina 

participa dos processos de diferenciação celular, apoptose e transdução de sinais. Já a 

sequência do fragmento LRR149A3264 foi similar à proteína ADH1 (álcool desidrogenase) 

de Saccharum cultivar R570. Presentes em gimnospermas, angiospermas, leveduras e em 

algumas bactérias, a enzima ADH faz parte da via de fermentação alcoólica, convertendo 

piruvato via acetaldeído em etanol. Estudos têm demonstrado que as enzimas ADH1 são 

essenciais no metabolismo anaeróbico das plantas, sendo que a transcrição do gene Adh1 

aumenta em condições de falta de oxigênio e em resposta a situações de estresse de 

temperatura e desidratação (CLEGG; CUMMING; DURBIN, 1997), além de ser induzido 

pelo fitohormômio ABA (DOLFERUS; PEACOCK; DENNIS, 1994; De BRUXELLES et al., 

1996). Este gene (Adh1) foi localizado no cromossomo 11 do arroz, no cromossomo 1 do 

milho e no grupo de ligação C do sorgo (PATERSON et al., 1995; TARCHINI et al., 2000). 

Recentemente 13 cópias foram localizadas no grupo de homo(eo)logia I (HGI) da cultivar de 

cana-de-açúcar ‘R570’ (JANNOO et al., 2007; GARSMEUR et al., 2011; D’HONT 

comunicado pessoal
2
). Interessantemente, o mapa aqui construído contém uma cópia desse 

gene mapeado no CG 64 atribuído ao HGI. Ainda vale ressaltar que o sequenciamento nos 

flancos dos genes Adh1 e Adh2 do arroz tem revelado a presença de 33 genes putativos, sendo 

vários deles aparentemente envolvidos em resistência a doenças (TARCHINI et al., 2000). 

A sequência do fragmento LRR149A3268 foi similar à proteína da família F-box de 

Oryza minuta; estes genes influenciam numa variedade de processos biológicos, tais como 

senescência foliar e ramificação (WOO et al., 2001; STIRNBERG; FURNER; OTTOLINE 

LEYSER, 2007), auto-incompatibilidade (QIAO et al., 2004; TAKAYAMA; ISOGAI, 2005), 

resposta aos reguladores de crescimento de plantas (DILL et al., 2004; LAI et al., 2004; 

BADESCU; NAPIER, 2006; BINDER et al., 2007) e respostas a estresses bióticos (KIM; 

DELANEY, 2002) e abióticos (CALDERON-VILLALOBOS et al., 2007). Já a sequência do 

fragmento NBS039A2300 apresentou similaridade com a proteína da família dedo de zinco 

B-box de Zea mays, a qual representa um subgrupo das proteínas dedo de Zn que contêm um 

ou mais domínios B-box, com especialização em estruturas terciárias, estabilizadas pela 

                                            
2
 Palestra “Evolutionary dynamics of homo(eo)logous chromosome segments within the highly polyploid 

sugarcane genome”, ministrada pela Drª. Angélique D’Hont, no Departamento de Genética da Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”, no dia 17 de setembro de 2012. 
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ligação de íons Zn. É sabido que os domínios B-box estão envolvidos nas regulações 

transcricionais e também em resposta ao frio (KHANNA et al., 2009). A sequência do 

fragmento NBS267A2268 foi similar a acetolactato sintase (ALS) de Ipomoea ochracea, que 

é a primeira enzima na via metabólica de biossíntese dos aminoácidos alifáticos de cadeia 

ramificada, como leucina, valina e isoleucina (EBERLEIN et al., 1997). Já a sequência 

NBS152A3220 apresentou similaridade com a proteína histona deacetilase, codificada pelo 

gene Hcp901 de Populus trichocarpa. Esta enzima está envolvida na remoção de grupos 

acetila das histonas, aumentando afinidade com a molécula de DNA, desenvolvendo um 

importante papel na repressão da transcrição (WU et al., 2000; TUSKAN et al., 2006). Por 

outro lado, a sequência do fragmento NBS441T1255 foi similar à proteína de Medicago 

truncatula, denominada E3 ubiquitina proteína ligase CHFR, a qual apresenta o domínio dedo 

RING. De acordo com Marchler-Bauer et al. (2011), este domínio pode estar envolvido na 

mediação das interações entre proteínas como transdução de sinais, replicação viral e 

desenvolvimento vegetal. 

As demais sequências (15) apresentaram similaridade com proteínas hipotéticas de 

gramíneas, Oryza sativa e Sorghum bicolor. Detalhes da análise dessas sequências podem ser 

visualizados na tabela 12. Em síntese, 50% dos fragmentos sequenciados são similares a 

proteínas envolvidas em processo de defesa da planta, contra estresses bióticos e abióticos e 

na ativação e desativação de processos bioquímicos vegetais. 
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Tabela 12 – Análise das sequências dos marcadores TRAP, usando a ferramenta BLASTx e tomando por base o banco de dados do NCBI 

Sequência Acesso Descrição Organismo E-value 
Identidade 

(%). 
CG 

LRR149A1278 AAP54211.2 Proteína da família LRR Oryza sativa Grupo Japônica 9,00E-05 38 56 (U) 

NBS152A2250 XP_002879429.1 Proteína da família LRR Arabidopsis lyrata subsp. lyrata 6,00E-05 33 10 (IX) 

LRR173A1558 XP_003626855.1 Proteína de resistência CC-NBS-LRR  Medicago truncatula 1,00E-05 30 123 (U) 

LRR149A2374 ABF94719.1 Retrotransposon putativo, não classificado  Oryza sativa Grupo Japônica 3,00E-26 64 91 (VIII) 

LRR149A3372 ABA97489.1 Retrotransposon putativo, não classificado Oryza sativa Grupo Japônica 8,00E-36 79 11 (VIII) 

NBS039A1194 ABA97058.1 Retrotransposon putativo, não classificado Oryza sativa Grupo Japônica 1,00E-08 50 40 (IV) 

NBS267A3281 ABA95102.1 Retrotransposon putativo, não classificado Oryza sativa Grupo Japônica 5,00E-37 69 25 (VIII) 

NBS267A3400 ABA95128.1 Retrotransposon putativo, subclasse Ty3-gypsy Oryza sativa Grupo Japônica 3,00E-13 64 56 (U) 

KIN169A3333 AAG51565.1 Subunidade maior de n-calpaina-1 putativa Arabidopsis thaliana 6,00E-05 32 67 (U) 

LRR149A3264 CBB36483.1 ADH1 (álcool desidrogenase) Hibrido Saccharum cultivar R570 2,00E-16 100 62 (I) 

LRR149A3268 ACS49611.1 Família-5 F-box Oryza minuta 7,00E-05 38 70 (U) 

NBS039A2300 NP_001147455.1 Proteína da família dedo de zinco B-box Zea mays 2,00E-05 41 123 (U) 

NBS267A2268 ADO16009.1 Acetolactato sintase  Ipomoea ochracea 9,00E-06 24 2 (U) 

NBS152A3220 XP_002304453.1 Proteína do complexo histona deacetilase Populus trichocarpa 2,00E-06 32 2 (U) 

NBS441A1255 XP_003630425.1 E3 ubiquitina proteína ligase CHFR Medicago truncatula 1,00E-05 31 105 (U) 

KIN169A2232 EEC79285.1 Proteína hipotética OsI_20087  Oryza sativa Grupo Índica 1,00E-26 53 15 (I) 

KIN169A3207 AAR06304.1 Proteína hipotética Oryza sativa Grupo Japônica 7,00E-06 45 46 (I) 

LRR149A2231 EEC84293.1 Proteína hipotética OsI_30770  Oryza sativa Grupo Índica 6,00E-07 44 - 

LRR149A3159 XP_002447289.1 Proteína hipotética SORBIDRAFT_06g032145 Sorghum bicolor 9,00E-06 27 87 (U) 

NBS152A3177 BAC57715.1 Proteína hipotética Oryza sativa Grupo Japônica 2,00E-05 33 2 (U) 

NBS267A3179 XP_002445353.1 Proteína hipotética SORBIDRAFT_07g011900  Sorghum bicolor 6,00E-16 89 84 (VIII) 

NBS441A1125 EEC82442.1 Proteína hipotética OsI_26865  Oryza sativa Grupo Índica 2,00E-04 39 2 (U) 

NBS441A1163 EEC72096.1 Proteína hipotética OsI_05056  Oryza sativa Grupo Índica 4,00E-05 55 113 (V) 

PALA1206 XP_002458210.1 Proteína hipotética SORBIDRAFT_03g029010  Sorghum bicolor 5,00E-12 68 118 (II) 

PALA1318 XP_002446021.1 Proteína hipotética SORBIDRAFT_06g000577  Sorghum bicolor 1,00E-16 50 68 (VI) 

PALA1478 XP_002464245.1 Proteína hipotética SORBIDRAFT_01g014840  Sorghum bicolor 2,00E-07 32 110 (VIII) 

PALA1529 EAY96411.1 Proteína hipotética OsI_18307  Oryza sativa Grupo Índica 7,00E-09 71 2 (U) 

PR3A1215 EAZ37852.1 Proteína hipotética OsJ_22198  Oryza sativa Grupo Japônica 1,00E-27 66 110 (U) 

PR3A1231 XP_002453709.1 Proteína hipotética SORBIDRAFT_04g011070  Sorghum bicolor 4,00E-29 69 - 

PR3A1518 EEC69053.1 Proteína hipotética OsI_37894  Oryza sativa Grupo Índica 8,00E-07 33 124 (U) 

1
0

5
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/110289224?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=MA8VZS0D01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/297823093?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=MAMW2MKX01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/357513133?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=MAJ8PMEK01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/77554693?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MAG9TPTS01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/77554262?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MAKTCM3R01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/77552305?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=MC7ZBUNS01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/77552331?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=9&RID=MC8K9AYM014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/12323169?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VU92V19V012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/257209013?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=44&RID=MADZZKMM01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/240252410?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=MAF7NY8N01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/226499634?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=MAMK180K01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/308171430?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MAS6RYXU01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/224074762?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MARGMY9Y01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/357520273?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MCAFXE7N01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/218196858?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=M9YP6RF5011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/37991858?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=M9Z2N2FB015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/218201866?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MAB5FTW401P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/242074706?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MADAA4BE01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/28564784?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MANEZCMC01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/242081169?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MC7JN80M01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/218200015?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=UJSU5BY301N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/218189669?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MC9KJP29011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/242058129?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MCB7494J01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/242072170?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MCBJGCY3011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/242033701?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MCCTNH9701R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/125550702?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MCD06JR301P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/125598072?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MCD7X61Y01P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/242064840?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MCDFCGXJ014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/218186626?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MCDR4U5E01P
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alocação de novos locos EST-SSR e de marcadores TRAP ao mapa de ligação 

prévio, construído por Palhares et al. (2012), contribuiu para um acréscimo de 1.379,8 cM no 

mapa de cana-de-açúcar, bem como para a sua reorganização em 65 grupos de co-segregação, 

que foram alocados em dez grupos de homo(eo)logia. 

A população de mapeamento (F1 segregante) apresentou diferentes amplitudes de 

variação da AUDPC (área sob a curva do progresso da doença), em função do ano de 

condução do ensaio de inoculação com Sporisorium scitamineum e, em ambos os casos, essa 

diferença foi maior que a amplitude entre os valores de AUDPC dos seus genitores (‘IAC66-

6’ x ‘TUC71-7’), revelando genótipos transgressivos na progênie. 

O uso da metodologia de mapeamento por intervalo composto (CIM) permitiu 

detectar associações entre os valores da AUDPC e os marcadores posicionados no mapa de 

ligação, tendo sido identificadas marcas AFLP, TRAP, EST-SSR e marcas ancoradas no 

retrotransposon scIvana_1 associadas a locos quantitativos de resistência ao carvão. Foram 

detectados 8 QTLs, com predominância de alelos com efeitos aditivos, tanto para o aumento 

como a diminuição da susceptibilidade da população ao patógeno estudado. 

As marcas TRAP, aqui sequenciadas, apresentaram similaridade a genes envolvidos 

no processo de defesa da planta contra estresses bióticos e abióticos e na ativação e 

desativação de processos bioquímicos vegetais, demonstrando a validade da técnica para a 

busca de genes candidatos associados à resposta a S. scitamineum. 

O marcador PALA1350 mostrou-se associado a um QTL putativo com efeito 

negativo sobre o fenótipo, no primeiro ano de avaliação (QTL3) e no comportamento médio 

dos genótipos nos diferentes anos (QTL7), sugerindo que a enzima fenilalanina amônia liase, 

ou PAL, está envolvida na resposta da população a S. scitamineum e o possível uso deste 

marcador em seleção assistida. 
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Anexo A – Detalhes dos locos microssatélites de cana-de-açúcar derivados de etiquetas de sequências expressas (ESTs) 

(continua) 

Código do 

marcador 
Motivo Primer forward (5' - 3') Primer reverse (5' - 3') PCR 

(5)
 AT 

(6)
 D 

(7)
 

Número de 

alelo e 

amplitude 
(8)

 

CV06
 (1)

 (AATT)13 TCTCAAGCTTCGCCAGCTA TGGCTCGGCTGTAGGAATTA 2 60.0 F 3 188-230 

CV11
 (1)

 (GAA)6 TGGCATGTGTCATAGCCAAT CCCCAACTGGGACTTTTACA 2 60.0 F 6 227-242 

CV22
 (2)

 (AGGG)5 CACTACTCGCCCCGATTTC CGAGTGCTTCTCCATCTGC 2 64.0 F 8 140-166 

CV23
 (2)

 (GGAA)7/(AGG)6 GAACTGCTCACTGGCTCCTC GTAGAAGTCCGTCGCCGTAA 2 64.0 F 9 150-206 

CV24
 (1)

 (CCAA)5/(CACCT)4 TCGGAGAAGTTGACCGAGTT GGTTTAGAGTTGGGGCCTTC 2 60.0 F 7 187-205 

CV29
 (2), (3)

 (ATCT)14 TCGCGTCCACCAATGTAACC GCGTGCATCGCTTGTGTCTT 2 64.0 F 10 85-133 

CV37
 (2), (3)

 (TTTC)15 GGATGGACGACGTGTCCTGG ATAAAGTGGCCGCTTGGATTGA 2 64.0 F 6 117-155 

CV38
 (2), (3)

 (CTTTT)18 GAAGCAGGGGCCTCAAGTTG GTCAAACAGGCGATCTGGCTC 2 64.0 F 9 109-199 

CV46
 (1)

 (GGTAA)11 TGTTCCAAGTTCATGCGCTCC ATGCATGCAGGTTCAAAAGCAG 2 64.0 F 5 146-188 

CV51
 (2)

 (TGT)13 CTACCCCAACTTGCTTGGGAC GACTGGAACAAAGACGGACTG 2 64.0 F 3 147-160 

CV53
 (1)

 (AAAAT)5/(TTTAT)6 CCCCACCGTAGCTTGTGCAT AAACGTGCACATGCTTGTATGC 2 64.0 F 7 160-183 

CV58
 (2)

 (ATAGAT)10 CGGGTAGTTAGGAGGAGATGG GTCATCCATTTTGGAACGAATGG 2 64.0 F 6 153-195 

CV78
 (2)

 (CTGTG)9 ACGAGGCCACCATAGAACATG GCAATTGGGAGGAGAGGAATG 2 64.0 F 9 144-203 

CV79
 (2)

 (CTATAT)11/(TATAGA)6 GGCACTGCTGGTGGTTGATTG TCCCACATCAAGAGGCAGCTA 2 64.0 F 7 136-197 

CV86
 (2)

 (AATT)8 CCTCAGCAGCCCAAAGTCCT GTCGGAATCAGCCGGATTAGC 2 64.0 F 5 159-187 

CV91
 (1)

 (GCC)6/(GCA)6 AAAGGAAATCGCCCTCCGTCT CCGATGATGAGCCAGCAATCC 2 64.0 F 8 175-197 

CV94
 (2)

 (AAAAAG)5/(CGT)5 GGCAGGCCAAGATGAATGAAG AGCACAGCGGAGGGTACGG 2 64.0 F 4 187-205 

CV100
 (1)

 (GAG)13 CTGTTGAGGAGCCGGATGAG CTCTTCCGATGGCTCGGTCT 2 64.0 F 9 222-256 

CV101
 (1)

 (ATC)23 GTCGTCGTCGTCACGATCATC AGTTGACGGCATGGTTCTTGC 2 64.0 F 11 111-180 

CV104
 (2)

 (TCCTG)5 GATTTTCGACTGTGCGCTTGG AAGTTCTCTGCCGGAGCAAAC 2 64.0 F 6 133-158 

CV106
 (2)

 (GGC)8 AAACAGAGCATACTCGAGGCC ACGTTGCTGACGAGGTTTTCC 2 64.0 F 6 146-161 

CV115
 (1)

 (TCACAG)10/(GTA)6/(AGA)5 GTCCATGTCCATCCATGATCC GGAGCTCCGTCTTCTTGTTAC 2 60.0 F 6 150-174 

CV119
 (1)

 (AAAAC)7 TATCTCTCCTTGGTTTGGATGG CACCCTACCAAATACCACAACA 2 64.0 F 5 121-175 
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Anexo A – Detalhes dos locos microssatélites de cana-de-açúcar derivados de etiquetas de sequências expressas (ESTs) 

(continuação) 

Código do 

marcador 
Motivo Primer forward (5' - 3') Primer reverse (5' - 3') PCR

 (5)
 AT 

(6)
 D 

(7)
 

Número de 

alelo e 

amplitude 
(8)

 

CV128
 (2)

 (GCA)13 AGGGCAACGGAGTCTTCGAC CTGAACTCCGATGTGCTGGTG 2 60.0 F 5 147-168 

CV135
 (2)

 (AAG)16 AGCAAAACCAGCCTTCCCTTC CTGTTTGTTTCTGCTTGCTTGC 2 64.0 F 6 129-159 

CV144
 (1)

 (TCTCCG)5 GCGCCTCCGTGGATAAGAATC CCTTCCCCTACAGCGCCTAC 2 64.0 F 5 146-164 

ESTA26
 (4)

 (TG)11 GGCAGCCCCACATCTTCCT GGGCACAAGCATCCGAACC 1 56.0 S 4 172-186 

ESTA48
 (4)

 (CA)8 AGCAACTCCGGCCTCTCCTG CTTTCTGTTTTGCTCCTCCGTCTG 1 62.7 S 10 233-295 

ESTA53
 (4)

 (TG)8 TGGAAATGGCAGCTGGTCTCGT ATGCACGTACCAGAGGGAGATTTG 1 58.9 S 9 168-192 

ESTA61
 (4)

 (AT)12 ACCTCAGTCTCCTCCTCAACC TATACTACACATGCACAGGCTACG 1 56.4 S 5 236-246 

ESTB14
 (4)

 (CGT)8 TGAGGGAATGAATGGACTGG CCACCACCACCATACCTGTC 1 52.0 S 9 285-315 

ESTB55
 (4)

 (CCA)5 CTTCTTGGCCTTGGCGTTACTGA GCTAGCTGGCCCCATTTCCTCT 1 60.0 S 3 118-124 

ESTB60
 (4)

 (TTG)10 AGCCGCAATGAATCCAACTG CTCTAGCTCCGACGATGATACCTC 1 61.0 S 8 157-206 

ESTB82
 (4)

 (CGT)9 CGTCGATCGAGATGAAGAAGG GAAGCAGTCGTGGAAGTGGAG 1 62.7 S 5 245-263 

ESTB94
 (4)

 (CTT)9 GAGGCAGCCAGGCAGGTCAC GGTGGCAGTGTTCAGGCAGATG 1 61.0 S 10 210-279 

ESTB99
 (4)

 (TCG)5 GAGGTCCTTCTTGTAGTTGTATGC GTGCCGGAGGATTTGATG 1 64.7 S 4 215-224 

ESTB100 
(4)

 (TCG)6 CCACGGGCGAGGACGAGTA GGGTCCTTCTTCGCCTCGTG 1 64.7 S 13 240-278 

ESTB118
 (4)

 (TTC)6 CTTGGCTAGGGTTTCTTGAGTCGT CATGGCTTTTGGCTTGCTTCT 1 61.0 S 5 106-163 

ESTB128
 (4)

 (ACC)6 GCAGGCGCTCATCTACAAGT GGAGCACCGCCACTTCTT 1 55.0 S 5 150-171 

ESTC80
 (4)

 (ATTC)3 ATTCTTTCTCCCCCTGTTGTGC GTCGCCAGATCGCTTTCGTT 1 58.9 S 7 188-292 

SCB189
 (5)

 (TCA)10 GTAAGGAAGAAGCAACAAACAACAG GATTCGATGCAACTCTCCTGTAAA 1 60.0 S 5 261-280 

SCB191
 (5)

 (GCT)5 GCGCCATCAGGGAAGCCAAAAC GCGCGTGCGAGCAGATGAAC 1 60.0 S 5 213-226 

SCB219
 (5)

 (CTT)6 CTCCATGGCCATCGCTGCTCTG TTCTTTGGTGGTTGGTGGCTGTGG 1 62.0 S 5 146-158 

SCB225
 (5)

 (GCA)6 GCCTAATGCCATGCCCCAGAG AGAACCGAACCTGAACTCCGATGTG 1 56.0 S 5 209-230 

SCB227
 (5)

 (GAT)9 GGGGGAGGACGACGACGAGGAC CACCCTCGCCATCATCCTCCATTT 1 64.0 S 6 200-215 

SCB243
 (5)

 (TAC)6 ATATGGAGCTCCGTCTTCTTGTTA CCGTAGCTGGGGGTTGAGA 1 63.0 S 4 179-194 

SCB246
 (5)

 (GAT)6 CACCAGAAACCGATACAACAAAGAC AGCTCATCAATTCGTCCTATCACAC 1 61.0 S 9 140-191 

SCB252
 (5)

 (GCT)5 CCCTTTTTGCTGCTTTCTCACTTT AGTCTCCTCCCGCTGTGATTG 1 50.0 S 4 192-201 

1
3

2
 

 



 133 

Anexo A – Detalhes dos locos microssatélites de cana-de-açúcar derivados de etiquetas de sequências expressas (ESTs) 

(conclusão) 

Código do 

marcador 
Motivo Primer forward (5' - 3') Primer reverse (5' - 3') PCR

 (5)
 AT 

(6)
 D 

(7)
 

Número de 

alelo e 

amplitude 
(8)

 

SCB272
 (5)

 (GTG)5 GTGCAAAGACGAGGATGAGAA ACTGCCGCGTCAACCAC 1 63.0 S 3 143-155 

SCB312
 (5) 

(TCC)7 AGTCCGTCGCCGTAATCATCTTG GCACCTCCTCCTTTCCTTCCTTATT 1 65.0 S 9 213-264 

SCB329
 (5)

 (CCG)8 CGCCACCGGAAAAACC CAGACTGCAAGAAAGGAACCA 1 52.0 S 6 227-248 

SCB344
 (5)

 (ATG)13 ATGCGGCTCGATATCTTGTTGG CTCCTCCTCCTTCTTATTCACCTCA 1 61.0 S 7 123-153 

SCB365
 (5)

 (CAG)5 GTACGGAGCGCAGTGTAGGT CACCGCCTTGTACTCCAAAT 1 61.0 S 7 223-274 

SCB381
 (5)

 (TAC)8 TGGAGCTCCGTCTTCTTGTT GCTAGCCCGTACATTGGGTA 1 61.0 S 8 207-234 

SCB397
 (5)

 (GTG)8 CTGTGGGACTACTCGCCTTC GGAGGAGGCTGTGATTAGCA 1 61.0 S 7 219-237 

SCB422
 (5)

 (GAT)7 GCCTGCTATTTGCTCGATTC TTTGGAGCACCCTCTCAATC 1 61.0 S 6 216-249 

SCB437
 (5)

 (CGG)12 ATAGAACTTCCCCTCTGACC GACTGTTACGGGGTCTCTTC 1 50.0 S 4 439-448 

SCB442
 (5) 

(AGG)5 ACACACACCTCGTCTTGCAG CCATGTTTGGGCTATCACCT 1 61.0 S 6 160-288 

SCB477
 (5)

 (GCC)10 CCCCCTGCCTCCTACAGT GTGGTGGGTGTCAGTTTGC 1 61.0 S 4 313-328 

SCB502
 (5)

 (CTT)5 GGAGGAAGCAGGCAGGAGAGGG AGGGGCAGGATGAGCGAGGAAG 1 64.0 S 4 201-216 

(1)
 Desenvolvido por CanaVialis/Monsanto (dados não publicados); 

(2)
 Desenvolvido por Jordão Júnior (2009); 

(3)
 Publicado por Maccheroni et al. (2009); 

(4)
 Desenvolvido por 

Oliveira et al. (2009); 
(5)

 Desenvolvido por Marconi et al. (2011); 
(5)

 Programa da PCR como descrito em Material e Métodos; 
(6)

 Temperatura de anelamento na reação de 

amplificação; 
(7)

 D: Detecção dos alelos EST-SSR através das metodologias: eletroforese em gel de poliacrilamida 5% corado com nitrato de prata (S) ou eletroforese capilar 

baseado em fluorescência (F); 
(8)

 Número de alelos observados por loco e sua amplitude em pares de base (bp). 
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Anexo B - Genealogia dos genitores ‘IAC66-6’ e ‘TUC71-7’ 
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Anexo C – Valores de AUDPC (BLUPs) para os genitores e os indivíduos da progênie, considerando os 

diferentes anos de condução dos experimentos 

Genót. 
BLUPs 

Genót. 
BLUPs 

Genót. 
BLUPs 

Genót. 
BLUPs 

Genót. 
BLUPs 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

'IAC66-6' 4,26 3,17 41 4,25 2,28 83 8,28 3,70 131 5,46 3,05 173 7,47 3,96 

'TUC71-7' 1,51 2,56 42 4,27 2,40 84 9,91 4,18 132 7,41 4,04 174 2,63 2,70 

1 4,01 3,20 43 3,17 2,76 85 3,92 2,88 133 4,51 3,04 175 3,69 3,70 

2 3,90 2,73 44 4,73 3,21 86 4,33 3,00 134 6,52 2,96 176 0,20 1,26 

3 7,59 3,37 45 3,98 3,00 87 3,79 2,86 135 5,72 3,71 177 4,34 2,81 

4 4,58 1,55 46 5,55 3,62 88 2,69 2,50 136 3,61 2,73 178 3,64 2,51 

5 4,53 2,08 47 9,71 4,70 89 6,79 3,52 137  -  - 179 2,50 2,26 

6 5,03 3,23 48 7,24 3,67 90 3,17 2,56 138 3,99 2,86 180 0,44 1,29 

7 3,36 2,30 49 5,67 2,63 91 4,49 3,04 139 6,00 3,51 181 3,52 2,81 

8 6,10 3,21 50 6,77 3,93 92 4,83 2,75 140 5,93 3,08 182 5,97 3,63 

9 2,71 2,66 51 4,30 2,46 93 2,60 2,53 141 3,80 3,11 183 6,29 2,71 

10 6,58 4,53 52 7,59 3,64 94 4,81 2,71 142 3,85 2,99 184 3,98 2,69 

97 5,14 2,70 53 4,44 3,29 101 5,61 4,01 143 4,24 3,10 185 1,91 2,69 

98 6,23 4,12 54 4,49 3,04 102 3,32 2,92 144 7,64 3,95 19 2,86 2,53 

13 2,60 2,87 100 3,90 3,22 103 4,81 3,43 145 7,08 4,03 187 4,15 3,09 

14 4,11 2,87 56 3,62 2,90 104 1,01 2,08 146 5,54 3,03 188 6,34 3,16 

15  -  - 57 3,58 2,05 105  -  - 147 4,06 2,94 189 5,22 3,02 

16  -  - 58 3,28 2,42 106 5,27 4,45 200 7,55 3,55 190 3,78 2,77 

17 5,43 4,45 59  -  - 55 6,44 2,94 149 3,31 2,36 191 3,14 2,59 

18 5,22 3,82 60 2,66 2,44 108 3,71 2,73 150 9,62 5,22 192 8,90 4,64 

99 4,97 3,42 61 3,97 2,94 109 5,45 3,20 151 1,42 2,39 193 2,37 1,50 

20 5,81 2,89 62 3,52 2,34 110 5,34 2,72 152 2,57 2,63 194 4,53 3,43 

21 4,18 2,50 63 4,21 2,64 111 0,83 2,26 153 4,51 2,96    

22 5,60 3,57 64 7,19 3,77 112 4,86 3,09 154 3,72 3,05    

23 8,63 3,65 65 10,01 4,04 113 6,50 3,58 155 7,40 3,57    

24 5,98 3,13 66 4,25 2,99 114 7,05 3,58 156 4,19 2,70    

25 3,59 3,97 67 8,27 4,17 115 7,65 3,88 157 10,98 5,50    

26 4,34 3,00 68 6,36 2,81 116 5,04 3,18 158 4,63 3,97    

27 4,90 3,10 69 6,03 3,31 117 6,79 4,00 159 4,95 2,88    

28 1,65 2,63 70 5,19 3,14 118 5,59 3,27 160 3,73 2,50    

29 3,01 3,08 71 6,55 2,60 119 5,73 3,76 11 3,37 2,17    

30 6,60 3,66 72 5,39 3,23 120 9,67 3,60 162 4,15 2,59    

31 6,46 4,44 73 5,29 3,06 121 4,91 3,13 163 4,36 2,82    

32 3,83 2,67 74 5,25 4,53 122 3,00 3,18 164 4,67 3,30    

33 0,21 2,15 75 4,71 2,89 123  -  - 165 3,66 2,68    

34 5,38 3,36 76 0,13 2,04 124 6,78 3,83 12 6,12 3,38    

35 6,30 3,58 77 3,16 2,63 199 1,24 2,51 167 6,76 3,82    

36 5,03 3,56 78 5,11 2,96 126 5,22 2,99 168 5,57 3,56    

37 6,76 3,48 79 3,40 2,81 198  -  - 169 6,02 3,39    

38 4,69 2,85 80 8,32 3,43 128 3,69 2,87 170  - 1,56    

39 0,79 2,61 81 4,31 2,56 129  -  - 171 1,86 2,94    

40 5,61 3,84 82  -  - 195 3,61 2,97 172 4,36 2,89       
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Anexo D - Artigo científico publicado no periódico BMC Genetics: 

PALHARES, A.C.; RODRIGUES-MORAIS, T.B.; VAN SLUYS, M-A.; DOMINGUES, D.S.; 

MACCHERONI, JR.W.; JORDÃO JR. H.; MARCONI, T.G.; SOUZA, A.P.; MOLLINARI, M.; 

GAZAFFI, R.; GARCIA, A.A.F.; VIEIRA, L.M.C. A novel linkage map of sugarcane with evidence 

for clustering of retrotransposon-based markers, BMC Genetics, London, v. 13, p. 1-16, 2012. 

doi:10.1186/1471-2156-13-51. 
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