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RESUMO 

MENDES, C. A. Construção de um modelo de seleção genômica ampla para cana-
de-açúcar (Saccharum spp.) no contexto do programa de melhoramento da 
RIDESA - Goiás. 2015. 79 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de 
Plantas)-Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 
 

A cana-de-açúcar é uma commodity global, com grande importância para a matriz 

energética nacional. Os ganhos obtidos no programa de melhoramento de cana-de-

açúcar (PMGCA) ao longo dos anos tem fortalecido o setor sucroenergético. No 

entanto, o tempo de seleção ainda é alto, demandando tempo e custos elevados. Como 

ferramenta auxiliar aos programas de melhoramento foi proposta a seleção genômica 

(Meuwissen et al., 2001). Que compreende o uso de uma grande quantidade de 

marcadores para estimação dos seus efeitos baseado em uma população de estimação e 

posteriormente obtenção de modelos de predição de valores genético genômicos 

(VGG). Obtidos os VGG, estes podem ser utilizados para auxiliar o melhoramento em 

suas fases iniciais, no ranqueamento das cultivares para as próximas fases de seleção. 

De forma a obter uma maior precisão e acurácia na seleção de novas cultivares, e 

reduzindo o tempo de seleção. Afim de verificar a aplicabilidade da seleção genômica 

foi avaliada uma população de 160 genótipos de uma T2 do PMGCA da RIDESA, para 

os caracteres: peso de colmo por parcela (PC), oBrix, comprimento de colmo (CC), 

diâmetro de colmo (DC) e número de entrenós (NINT). Além disso, foi realizada a 

genotipagem pela metodologia RAPiD-seq, obtendo 37.913 marcadores SNPs. Os 

fenótipos e genótipos, foram utilizados para avaliação das distintas abordagens para 

predição dos modelos de seleção genômica: RR-BLUP, GBLUP, BayesA, BayesB, 

BayesC e BLASSO, no contexto Bayesiano. Os modelos foram implementados com o 

pacote BGLR, com o uso de validação cruzada jacknife considerando a metodologia 10-

fold-validation. Foram obtidas acurácias variando de 0,062 (BayesB) para DC e 0,919 

(GBLUP) para PC. E a superioridade do modelo G-BLUP para a maioria dos caracteres, 

exceto para DC em que a metodologia BayesA se mostrou superior.  

Palavras-chave: cana-de-açúcar, seleção genômica, acurácia. 

___________________________ 
1 Orientador: Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho, Universidade Federal de Goiás



ABSTRACT 

 
MENDES, C. A. Construction of a genome-wide selection model for sugarcane 
(Saccharum spp.) in the RIDESA - Goias breeding program context. 2015. 79 f. 
Tesis (Doctor degree in Genetic and Plant Breeding).Escola de Agronomia, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 
 
Sugarcane is a global commodity, which has a big importance in the national energy 

matrix. The gains in the sugarcane-breeding program (SCBP) over time have 

strengthened the sucro-energetic sector. However, selection still time and money 

consuming.  The genome-wide selection (GWS) was proposed as a toll for breeding 

(Meuwissen et al., 2001). It comprises the use of a large amount of markers in order to 

estimate their effects, allowing the construct and validation of a model to predict the 

genetic breeding values (GBV) for each individual, based only in their genotypes. The 

GBV can help the initial phases of breeding programs, or help to rank individuals for 

the next phases of breeding. Which can reduce the time and increase the accuracy in 

breeding programs. In order to verify the feasibility of GWS in a breeding population of 

sugarcane (RIDESA), a T2 Ridesa SCBP population was evaluated. For this 160 

individuals were phenotyped for five traits associated with plant morphology, sugar and 

bagasse characteristics (stalk weight, oBrix, stalk length, stalk diameter ans internod 

number) and genotyped with 37.913 SNP markers, obtained from RAPiD-seq 

metodology. To predict the GBV six methods were used, RR-BLUP, GBLUP, BayesA, 

BayesB, BayesC e BLASSO, all in the bayesian context. The methods were 

implemented in the R using the BGLR package with a ten-fold cross validation. The 

accuracy was obtained through the correlations between the eBLUPs and the predicted 

GBV for each trait for each method. Accuracy was obtained, ranging from 0.062 for 

stalk diameter to 0.919 for stalk weight. 

 
Key words: Sugar cane, Genomic Selection, Accuracy. 
 

 

 

  

_____________________________ 
1 Adviser: Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho, Universidade Federal de Goiás. 
 



1 INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar, de etanol e de eletricidade é uma commodity global.  

Insumo básico para diferentes produtos, com alto valor agregado. Apresenta grande 

importância na matriz energética nacional e ainda para a redução no uso de combustíveis 

fósseis pela sociedade. No Brasil, as exportações do complexo sucroalcooleiro geraram 

uma renda de aproximadamente US$ 12,8 bilhões na safra 2013/2014. Sendo esse 

espécime vegetal a base para todo o agronegócio sucroalcooleiro.  

Os atuais patamares de produtividade da cana-de-açúcar no Brasil foram 

estabelecidos pelo esforço do melhoramento genético em parceria as usinas e destilarias. 

Apesar de existirem grandes diferenças nos detalhes como os programas de melhoramento 

do Brasil (e do mundo) conduzem suas atividades, há alguns pontos em comum. O 

programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar tem sido conduzido por fases de 

seleção iniciais, compreendidas pela avaliação de uma grande número de progênies, 

seguido por sucessivas etapas de avaliação e seleção, resultando na seleção de variedades 

com desempenho superior, o que pode levar em média de 12 a 15 anos. De modo geral tem 

sido realizado com: i) seleção de alta intensidade nas etapas iniciais, realizando-a apenas 

para os caracteres de alta herdabilidade; ii) diminuição da intensidade de seleção à medida 

que a precisão experimental aumenta; iii) recomendação de cultivo após muitos resultados 

experimentais, obtidos em diferentes locais e anos de cultivo. Com isso, os programas são 

caracterizados por avaliações dispendiosas, abordagens de seleção pouco precisas nas fases 

iniciais, longo tempo para obtenção de uma nova variedade e descarte de grande número 

de genótipos nas fases iniciais do programa.  

Uma ferramenta promissora a fim de aumentar a acurácia de seleção e diminuir 

o tempo para obtenção de uma nova cultivar, é denominada seleção genômica. Esta foi 

primeiramente proposta por Meuwissen et al. (2001), como seleção genômica (GS) ou 

seleção genômica ampla (genome wide selection – GWS). Baseia-se na avaliação de um 
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grande número de marcadores amplamente distribuídos ao longo do genoma, em que seus 

efeitos são estimados baseados nos dados fenotípicos em uma população de estimação. 

Estimados os efeitos, são obtidos os modelos de predição dos valores genéticos genômicos 

(VGG). E então, são obtidas as acurácias dos modelos na população de validação e, em 

seguida, os modelos são aplicados em populações de seleção. 

Uma vez preditos os VGG, estes podem ser utilizados para a avaliação dos 

valores genéticos de indivíduos em fases precoces de seleção, com a predição dos 

fenótipos futuros de indivíduos genotipados em fases preliminares de desenvolvimento, 

antecipando descartes e permitindo o avanço da seleção apenas nos materiais com 

potencial de interesse. Tal estratégia permite acelerar a seleção, reduzir os ensaios em 

campo, área de avaliação, custos com mão de obra e avaliações, entre outros fatores. 

A seleção genômica tem sido rotina em programas de melhoramento animal e 

vegetal para diferentes espécies. Em cana-de-açúcar a aplicabilidade potencial já foi 

demonstrada pioneiramente por Gouy et al. (2013). Entretanto não há relatos do uso desta 

metodologia de seleção em programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar no 

Brasil. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de seleção 

genômica ampla no contexto da RIDESA, de forma a contribuir para o melhoramento 

genético de cana-de-açúcar. Para isso, foram obtidos um conjunto de marcadores 

moleculares SNP, estabelecida a calibração e em seguida foi realizada a comparação das 

diferentes abordagens estatísticas para obtenção dos modelos de seleção genômica ampla 

(GWS), buscando identificar uma abordagem mais promissora para os caracteres sob 

avaliação. 



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2. 1 TAXONOMIA E CARACTERÍSTICAS DE ESPÉCIES DO GÊNERO 

SACCHARUM 

A cana-de-açúcar pertence ao gênero Saccharum, subtribo Saccharinae, tribo 

Andropogoneae, subfamília Panicoideae, família Poaceae (Bremer, 1961; Cheavegatti-

Gianotto et al., 2011). A classificação adotada para estas espécies foi proposta por Jeswiet 

(1925) e modificada por Brandes (1965), ambos citados por Teixeira (2006), onde são 

descritas: S. officinarum, S. spontaneum, S. robustum, S. barberi, S. sinense e S. edule. 

Com a divisão taxonômica: Magnoliophita; super divisão: Spermatophyta; Classe: 

Liliopsida; Sub classe: Commelinidae; ordem: Cyperales; gênero: Saccharum; espécies: 

Saccharum officinarum L., Saccharum spontaneum L., Saccharaum robustum Brandes & 

Jeswiet ex Grassl, Saccharum barberi Jeswiet, Saccharum sinense  Roxb. e Saccharum 

edule Hassk (Bremer, 1961; Daniels & Roach, 1987; Janoo et al., 1999; D’Hont et al., 

2002). 

A espécie S. officinarum (2n = 80) (Bremer, 1930, Li & Price, 1967), tem sido 

cultivada desde tempos pré-históricos. Acredita-se que seu centro de origem é a Polinésia, 

tendo sido dispersa por todo Sudeste Asiático, onde um moderno centro de diversidade foi 

criado em Papua Nova Guiné e Java (Indonésia) (Sreenivasan et al., 1987; Roach & 

Daniels, 1987).  É conhecida como cana nobre devido sua alta produtividade de açúcar, 

porém apresenta baixa resistência a doenças (D’Hont et al., 1996; Jannoo et al., 1999). 

Apresenta um grande número de variedades, cada uma constituindo um clone. Se destaca 

pelos colmos grossos e suculentos, alto teor de sacarose e baixo teor de fibra, além de boa 

palha natural e alta produção (Grivet et al., 2004). 

A espécie S. spontaneum (2n = 40 – 128) (Irvine, 1999), apresenta como centro 

de origem e diversidade regiões mais temperadas e subtropicais da Índia, se estendendo 

pela região do Mediterrâneo, passando pela África, até se encontrar na região de Nova 
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Guiné (Grivet et al., 2004). Destas reigões, a espécie migrou para várias partes do mundo, 

especialmente países tropicais e subtropicais (Teixeira, 2006). Devido a isso, pode ser 

cultivada em uma ampla variedade de habitats e altitudes, com ampla adaptabilidade 

(Daniels & Roach, 1987). É considerada espécie selvagem, com morfologia variada, possui 

colmos finos, firmes, fortes, baixa concentração de açúcar e apresenta grande variabilidade 

(Bremer, 1961; D’Hont et al., 1996). Sendo considerada a mais polimórfica e a mais 

divergente em relação às demais espécies do gênero (Daniels et al., 1975). Apesar de sua 

baixa concentração de açúcar, tem contribuído para o melhoramento com caracteres como 

vigor, dureza, perfilhamento e capacidade de rebrota da soqueira. Nos cruzamentos 

interespecíficos contribui com rizoma vigoroso e resistência a estresses bióticos e abióticos 

(Grivet et al., 2004). 

S. robustum (2n = 60 – 170) é também considerada espécie selvagem, 

apresenta colmos com maior diâmetro que as demais espécies, colmos vigorosos, 

formando touceiras compactas e apresentam baixa concentração de açúcar (Irvine, 1999). 

Seu centro de origem é desde Bornéu até Nova Guiné e New Hebrides, sendo considerada 

o progenitor selvagem de S. oficcinarum (Price, 1965; Bremer, 1961). Os programas de 

melhoramento de vários países utilizam S. robustum com o objetivo de aumentar 

produtividade e a quantidade de fibra nas novas cultivares. 

As espécies, S. sinense (2n = 111 – 120) e S. barberi (2n = 81 – 124) 

(Sreenivasan et al., 1987), se distinguem quando comparadas a S. officinarum nos 

seguintes aspectos: apresentam maior quantidade de fibras, colmos finos e medianos, alta 

concentração de açúcar nos caules, maior adaptabilidade, e muitos clones são tolerantes a 

doenças e estresses abióticos. Eram utilizadas para extração de açúcar na Índia (S. barberi) 

e China (S. sinense) (Grivet et al., 2006). O uso dessas espécies no melhoramento é restrito 

devido à baixa floração e fertilidade (Screenivasan et al., 1987).  

A espécie S. edule (2n = 60 – 80) (Roach, 1972) apresenta baixa concentração 

de açúcar. Em Fiji e Nova Guiné, é utilizada na alimentação, devido à sua inflorescência 

compactada ser comestível, como hortaliça em cultivo de subsistência (D’Hont, 2005; 

Chandran, 2011). Sua região de origem ainda é desconhecida (Piperidis et al., 2010). É 

uma espécie caracterizada pela inflorescência abortiva, colmos grandes e espessos (Daniels 

& Roach, 1987; Grivet et al., 2006) e apresenta menor interesse pelos melhoristas. 
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As primeiras cultivares eram representantes da espécie S. officinarum, S. 

sinense e S. barberi (Janoo et al., 1999). As primeiras hibridizações intencionais foram 

observadas em Java, em 1983, na tentativa de se obter variedades resistentes as doenças 

que vinham surgindo. Somente em 1897 foram realizadas as verdadeiras hibridações 

artificias entre S. officinarum e S. spontaneum (Bremer, 1961).  

Essas hibridizações interespecíficas permitiram ganhos em produtividade, 

resistência a doenças e adaptabilidade (D’Hont et al., 1996). E além disso, sucessivos 

retrocruzamentos foram realizados com variedades de cana nobre (S. officinarum) para 

melhorar a produtividade, recuperando produção de açúcar (D’Hont et al., 1996), eventos 

denominados de mobilização (Bremer, 1961; D’Hont et al., 1996). 

Como resultado das hibridizações interespecíficas entre S. officinarum e S. 

spontaneum ocorrem um tipo de herança diferente durante a formação do genoma dos 

híbridos. Não é observada a herança n + n = 2n cromossomos, e sim 2n + n cromossomos 

(Piperidis et al., 2010). Quando S. officinarum é polinizado por S. spontaneum, o parental 

feminino transmite 2n = 80 cromossomos, enquanto o parental masculino transmite 

normalmente n = 20 – 64 cromossomos para o híbrido F1 (2n = 100 – 144). Quando o 

híbrido F1 é retrocruzado com S. officinarum, o fenômeno de transmissão 2n + n ocorre, 

resultando nos híbridos RC1. A formação de gametas com a não disjunção 2n no híbrido 

F1, é provocada pelo genitor S. spontaneum. É a partir de RC2 que a transmissão 

cromossômica torna-se normal. Essa irregularidade na transmissão de gametas explica o 

fato das cultivares modernas terem números cromossômicos entre 100 e 130, dos quais 5 a 

10% são provenientes de S. spontaneum (Lu et al., 1994). 

Devido a esta multiespecificidade, a cana-de-açúcar apresenta genoma 

altamente complexo, poliplóide, apresentando de 100 a 130 cromossomos (D’Hont et al., 

1996), distribuídos em 6 a 14 grupos de homeologia e ainda com a ocorrência de 

autopoliploidia (Garcia et al., 2013). Nas espécies que mais contribuem nas hibridações 

interespecíficas das cultivares modernas, o número básico de cromossomos é x = 8 e 10, 

para S. officinarum e S. spontaneum, respectivamente (D’Hont et al., 1998).  

Alguns estudos tem observado que 70 a 80% dos cromossomos sejam 

originários de S. officinarum e 10 a 20% dos cromossomos provenientes de S. spontaneum, 

e ainda, outros 10 a 20% são provenientes de eventos de recombinação entre estes 
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genomas  (D’Hont, 2005; Piperidis et al., 2010). Toda essa complexidade resulta em um 

genoma estimado em 10 Gb (bilhões de pares de base) (Zhang et al., 2012; Setta et al., 

2014), que é muito maior que o tamanho dos genomas de milho (5,5 Gb, 2n = 20), sorgo 

(1,6 Gb, 2n = 20) e arroz (0,86 Gb, 2n = 24) (Setta et al., 2014).  

2. 2 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é a principal matéria-prima para produção 

de açúcar e etanol. O que lhe garante, grande expressão econômica no mundo, sendo 

cultivada em mais de 100 países. Cerca de 80% dessa produção está concentrada em dez 

paízes, sendo Brasil, Índia, China, México, Tailândia, Paquistão, Colômbia, Austrália, 

Indonésia e Estados Unidos. Sendo que, o Brasil e a Índia respondem sozinhos por mais da 

metade da cana produzida mundialmente. 

No Brasil, a produção de cana-de-açúcar esperada na safra 2014/2015 é de 

634,76 milhões de toneladas em cerca de 9,004 milhões de hectares, conforme Tabela 1. A 

produtividade estimada para a safra 2014/2015 é de 70.495 kg/ha (CONAB 2015). 

Em relação a área plantada na safra 2014/2015, a maior região produtora é a 

Sudeste com 5.593,1 mil hectares, seguido pela região Centro-Oeste com 1.748,5 mil 

hectares, a região Nordeste com 979 mil hectares, a região Sul com 636,3 mil hectares e a 

região Norte com 47,6 mil hectares (Tabela 1). Resultando em uma área plantada de 

9.004,5 mil hectares, ainda assim, é esperado um aumento na área plantada de 52,7 mil 

hectares na temporada 2015/2016 equivalente a 0,6% em relação à safra 2014/2015 

(CONAB 2015). 

A região Centro-Oeste tem ganhado espaço no cenário nacional por ser área de 

fronteira agrícola do país, com 20,45% da área plantada, apresentando 21,43% da produção 

prevista de cana nacional (safra 2015/2016). A produtividade média comparada à 

produtividade média nacional é 4,84% superior (CONAB, 2015).   

Buscando novas áreas para aumento de produção, no Brasil existem 

estimativas de que ainda possuem 64,7 milhões de hectares aptos à expansão da produção 

de cana-de-açúcar, sendo cerca de 46,6% dessas terras localizadas na região Centro-Oeste 

(Manzatto, 2009). Para que haja maior produção, sem que ocorram incorporações de novas 
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áreas, clones mais produtivos e adaptados a essas novas regiões devem ser indicados pelos 

programas de melhoramento em tempo hábil (Waclawosky et al., 2010). 

A produtividade média nacional (73 toneladas por hectare) está muito abaixo 

ao rendimento teórico máximo da cana-de-açúcar. Estudos recentes realizados no Brasil na 

região da Bahia, obtiveram uma produtividade comercial máxima de 260 toneladas por 

hectare e um máximo experimental de 299 toneladas por hectare (Waclawovsky et al., 

2010). Moore (2009) estimou a possibilidade de se obter produtividade de 472 toneladas 

por hectare.  

Na safra 2014/2015 a produção de açúcar chegou a 35,56 milhões de toneladas, 

comparativamente a safra 2015/2016 é esperando um aumento de 5,8%, chegando a 37,63 

milhões de toneladas. Em relação a produção de etanol foi obtido uma produção de 28,66 

bilhões de litros na safra 2014/2015, sendo esperado um aumento de 0,5%, obtendo um 

aumento de 156,94 milhões de litros (CONAB 2015). 

A produção para o etanol anidro, utilizado na mistura com a gasolina, deve ter 

um aumento de 355,17 milhões de litros, passando de 11,73 para 12,08 milhões de litros. 

Para o etanol hidratado, utilizado nos veículos flex fuel, a expectativa é de redução de 

1,2%, quando comparado com a produçãoo da safra 2014/2015, o que equivale a menos de 

198,23 milhões de litros (CONAB 2015). 

As estimativas para produção brasileira de açúcar indicam uma taxa média 

anual de crescimento de 3,1% no período entre as safras 2014/2015 a 2024/2025, 

conduzindo a uma produção de 47,2 milhões de toneladas em 2025, 37,1% acima da 

produção da safra 2014/2015. Mantidas as porcentagens de uso da cana-de-açúcar iguais às 

da safra 2014/2015, 70,4% deve ser destinada à produção de açúcar e 29,6% para produção 

de etanol anidro (MAPA, 2015). 

O Brasil é líder mundial de exportação de açúcar, respondendo sozinho por 

45% de todo o produto comercializado no mundo. E segundo as projeções do MAPA 

(2015) haverá um acréscimo de 44,2% na produção para exportação, em comparação as 

safras 2014/15 a 2025/25. 

Tabela 1. Área total cultivada, produtividade e produção da cultura de cana-de-açúcar nas 
diferentes regiões de cultivo. 
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Área (103 ha)
Produtividade 

(kg/ha) Produção (103 t)

Safra 2014/2015 Safra 2014/2015 Safra 2014/2015
Norte 47,6 79.117 3.717,60
Nordeste 979 56.857 55.662,80
Centro-Oeste 1.748,50 72.242 126.311,10
Sudeste 5.593,10 72.571 405.896,50
Sul 636,3 67.856 43.179
Brasil 9.004,50 70.495 634.767

Região/UF
 

Segundo Edelclaiton Daros, coordenador da RIDESA, as variedade de cana-de-

açúcar RB continuam sendo as mais cultivadas no Brasil. Em 2014, o censo varietal 

indicou que as variedades RB ocupavam 70% da área de cana. Dos dez materiais mais 

plantados no Brasil em 2014, oito são RB’s, sendo a mais plantada a variedade RB867515, 

lançada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com 47%; RB966928, lançada pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR); RB92579, lançada pela Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL);  e a RB965902, lançada pela Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) (comunicação pessoal). 

Segundo Roberto Chapola, pesquisador da RIDESA, o censo varietal 2015, 

feito pela UFSCar a partir de 138 usinas dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, 

foi observado que as variedades RB ocupam 65% de toda área plantada com cana-de-

açúcar nos dois estados (comunicação pessoal). Mantendo a hegemonia das variedades RB 

no mercado nacional. Demonstrando a eficiência do PMGCA da RIDESA em seus 25 anos 

de existência, dando incalculável retorno aos investimentos aplicado em pesquisa. 

2. 3 MELHORAMENTO GENÉTICO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

2.  3.  1 Aspectos Gerais 

O melhoramento de cana-de-açúcar teve início juntamente com seu cultivo. 

Após observações da produção de sementes viáveis, foram iniciados os primeiros 

cruzamentos na cultura por volta dos anos de 1880. Os primeiros cruzamentos em cana-de-

açúcar foram realizados em Java, em 1887, por Soltweld, cruzando as cultivares Glagah 

com a Loethers e o cruzamentos recíprocos, onde se obteve sementes viáveis em Glagah. 

Em 1889, Harrison & Bowell, citados por Matsuoka et al. (1999) obtiveram sementes 

viáveis de cruzamento em Barbados.  
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No Brasil, o médico Gervásio Caetano Peixoto Lima, citado em Peixoto Lima, 

1842, relatou em uma defesa de tese que a cana-de-açúcar se reproduzia a partir de 

sementes sexuais. O que aponta o Brasil entre os pioneiros na obtenção de novas 

variedades de valor comercial a partir de sementes.  

Nos primórdios do século XX, houve a necessidade de aumentos de 

produtividade bem como o melhoramento visando plantas mais resistentes a pragas e 

doenças. Em função disso, constantes intercâmbios de germoplasma entre vários países, 

sendo os proprietários de engenhos os principais responsáveis por isso (Matsuoka et al., 

1999). E as sucessivas crises ocorridas no setor ao longo dos anos contribuíram para a 

criação das estações experimentais. 

A cana-de-açúcar é uma planta alógama (Walker, 1987). E por muitos anos, as 

hibridizações não eram utilizadas, dado que a cultura é dependente de condições 

edafoclimáticas específicas para seu florescimento e produção de sementes viáveis, o que 

inviabilizou a utilização da hibridação por muitos anos (Matsuoka et al., 1999).  

Para realizar as hibridações é necessário o florescimento e seu sincronismo. 

Esses dois fatores foram, sem dúvida, uma das grandes barreiras encontradas pelos 

melhoristas de cana-de-açúcar. Visando contornar isso, os pesquisadores estudaram as 

zonas onde a cana-de-açúcar floresce regularmente (Barbosa et al., 2005). Resultanto que, 

as condições edafoclimáticas favoráveis ao seu florescimento contituem-se de temperatura 

mínima de 18oC  e máxima de 32 a 35oC, umidade relativa e precipitações elevadas e 

latitude entre 10oN e 10oS (Levi, 1992). No Brasil as condições ideais de florescimento e 

viabilidade dos grãos de pólen para a hibridização ocorrem em áreas litorâneas dos estados 

da Bahia e Alagoas (Landell et al., 2005; Cheavegatti-Gianotto et al., 2011).  

Nessas regiões se encontram as estações de cruzamentos dos principais 

programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar, sendo: Programa Cana do 

Instituto Agronômico de Campinas – IAC em Uruca (BA), iniciado em 1933; Programa de 

Melhoramento Genético da RIDESA (Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do 

Setor Sucroalcoleiro), iniciado em 1971 como PLANALSUCAR. As estações de 

cruzamentos  são: em Devaneio, PE, liderada pela equipe da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE) e Serra do Ouro sob os cuidados da equipe da Universidade 
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Federal de Alagoas (UFAL); Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), que iniciou seus 

trabalhos em 1968 (como COPERSUCAR). 

Atualmente pode se destacar que o melhoramento genético de cana-de-açúcar 

no Brasil é realizado por empresas públicas e privadas, atuando ao longo dos anos, na 

seleção de genótipos superiores e nas seleções regionais, atendendo às condições 

edafoclimáticas de cada região, promovendo os ganhos genéticos disponíveis nas nossas 

cultivares. 

Em essência, o melhoramento envolve a seleção e clonagem de genótipos 

superiores presentes em populações segregantes, que são obtidas através de cruzamentos 

sexuais entre indivíduos diferentes. Ao longo dos anos, hibridações interespecíficas foram 

sendo utilizadas, buscando melhorar o cenário da cultura em função dos problemas 

fitossanitários, mudando também o ideótipo varietal (Matsuoka et al., 1999). Além disso, a 

indústria foi exigindo uma nova concepção varietal e os programas de melhoramento 

foram se adequando a elas.  

Os principais métodos de seleção adotados ao longo dos anos, foram a seleção 

individual e a seleção entre e dentro de famílias, adotando abordagens de genética clássica. 

Com alguns caracteres agronômicos relacionadas à produtividade e resistência a doenças 

exigindo grande experiência dos melhoristas, o que depende de vários ciclos de cultivo 

(Cheavegatti-Gianotto et al., 2011). 

Os cruzamentos sexuais para a obtenção das progênies na cana-de-açúcar 

podem ser obtidos de diferentes maneiras: a) cruzamentos biparentais, onde cruzamentos 

são feitos usando dois genitores conhecidos; b) policruzamentos, quando é utilizado um 

um grupo de parentais selecionados, que é intercruzado. E se conhece apenas o parental 

feminino, de onde são coletadas as panículas fecundadas por machos diversos; c) 

polinização livre, onde colhem-se sementes de plantas crescendo ao ar livre (Matsuoka et 

al., 1999).  

O programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar é baseado em três 

etapas: a) seleção de parentais, com base em um banco de germoplasma; b) hibridação 

utilizando cruzamentos biparentais ou policruzamentos; e c) seleção na progênie de 



 
 

19 

indivíduos superiores durante vários estágios de propagação clonal (Bressiani, 2001; 

Landell et al., 2005; Cheavegatti-Gianotto et al., 2011).  

2.  3.  2 Programa de Melhoramento da RIDESA 

O Programa de Melhoramento da RIDESA (Rede Interuniversitária para o 

Desenvolvimento do Setor Sucroenergético) foi criado com a finalidade de incorporar as 

atividades do extinto PLANALSUCAR e envolve um convênio entre entidades 

representantes do setor sucroenergético, composto por universidades federais, usinas, 

cooperativas e demais servidores, com o objetivo de lançar novas cultivares e aperfeiçoar a 

cadeia produtiva da cana. Começou a desempenhar suas funções em 1991, aproveitando a 

capacitação dos pesquisadores e as bases regionais do ex-PLANALSUCAR, aos quais se 

juntaram os professores das universidades (Barbosa et al., 2005).  

Atualmente, dez universidades fazem parte da rede: Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Piauí (UFPI). Ao longo dos anos de 

atuação, as universidades federais deram maior ênfase à manutenção e continuidade da 

pesquisa relacionada ao Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar 

(PMGCA), que continuou a utilizar a sigla RB para identificar seus cultivares seus 

cultivares.  

O ponto forte do programa da RIDESA tem sido a parceria com as empresas 

produtoras de açúcar e etanol. De forma que, as usinas e destilarias têm participado 

juntamente no desenvolvimento de novas cultivares desde as etapas iniciais. Além disso,  

nas etapas de teste dos novos clones em suas terras por meio de experimentos e também 

por talhões semi-comerciais. O que permite a decisão conjunta, entre melhoristas e 

empresas parceiras, e adoção do melhor manejo a ser adotado (Barbosa et al., 2005). 

Dentro do PMGCA (Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-açúcar) 

da RIDESA, o primeiro passo da hibridação é a seleção de genitores e os cruzamentos, 

seguido por cruzamentos biparentais e multiparentais, que é realizado pela UFAL (Barbosa 
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et al., 2005). A variabilidade gerada nas progênies é fruto da heterozigose dos clones. 

Sendo, a magnitude da variância genética (σ2
g) gerada no cruzamento entre clones função 

da heterozigose e do número de alelos diferentes por loco em cada clone (Resende, 2009). 

Dos cruzamentos obtidos são enviadas amostras, representativas da 

variabilidade genética, para cada universidade do convênio. Quando chegam nos 

programas das universidades do convênio, as sementes são previamente germinadas em 

bandejas sob condições climatizadas, e posteriormente repicadas para transplante dos 

seedlings em campo. Seedlings, botanicamente, é a denominação dada ao estádio de 

plântula, antes da formação da terceira folha. Por convenção, nos programas de 

melhoramento consideram-se também os indivíduos em desenvolvimento no campo 

originários destas plântulas (Bressiani, 2001). 

Uma alternativa adotada na fase de seleção de plântulas (seedlings) de cana-de-

açúcar, é o método simplificado de semeio e plantio denominado tapetinho. Essa estratégia 

permite avaliar milhões de seedlings em uma área experimental bastante reduzida.  

As plântulas podem ser avaliadas no plantio agrupado, com vários genótipos 

por cova/touceira ou plantio individual (Bressiani, 2001; Pedrozo et al., 2008). Juntamente 

com as plântulas, são alocadas no campo parcelas de cultivares-padrão, afim de obter 

estimativas prévias do oBrix, e serem utilizadas como referência na seleção para 

florescimento e chochamento. 

 
Figura 1. Etapas de seleção no programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar 

realizado pela RIDESA. 
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O processo de seleção da RIDESA é subdividido em cinco fases, as quais 

convencionaram denominar fases T1, T2, T3, FM e FE, ou seja, primeira, segunda e 

terceira fase de seleção, fase de multiplicação e fase experimental, respectivamente (Figura 

1). As avaliações no campo ocorrem nas universidades e em usinas integrantes ao 

programa (Bressiani, 2001; Pedrozo et al., 2008).  

A cana-planta é cortada no mês de julho do ano subsequente de transplantio, e 

10 a 12 meses após é feita a seleção de genótipos em cana-soca. A seleção em cana-soca 

tem sido utilizada em função de diferenças entre genótipos, que não são detectados em 

cana-planta, além de permitir que os genótipos sejam submetidos à seleção natural para a 

característica capacidade de rebrota. Adicionalmente, pode ser feita a seleção em duas 

épocas, abril e junho, de forma a obter, na primeira época, genótipos que apresentem a 

precocidade (Barbosa et al., 2005). 

Os caracteres selecionados em T1 são: i) mais de seis colmos por touceira; ii) 

colmos de idade fisiológica semelhante e de diâmetro médio; iii) hábito de crescimento 

ereto; iv) tolerância às principais doenças fúngicas de ocorrência natural na região: v) 

florescimento e chochamento ausentes; vi) oBrix semelhante ou superior ao das cultivares-

padrão. Em T2, as plantas são avaliadas fenotipicamente, em cana-planta e cana-soca, 

como relatados anteriormente, tendo-se como alvo a seleção de clones superiores para 

produção de oBrix por unidade de área (Matsuoka et al., 2005). 

Nessas etapas, em função do elevado número de genótipos sob avaliação e do 

reduzido número de colmos para instalar experimentos maiores, normalmente as parcelas 

são pequenas (por exemplo, uma linha com 5 m de comprimento), em apenas uma 

repetição, local e época de avaliação. Sendo então adotado blocos aumentados (Federer, 

1956).  

Em T3 usualmente são avaliados algumas centenas de clones selecionados em 

T2. A partir desta fase, no Brasil é usual o uso de delineamento em blocos ao acaso. Sendo 

também caracterizada a avaliação para resistência a doenças, tais como mosaico e carvão 

(Pedrozo et al., 2008). 

A fase de multiplicação compreende a multiplicação dos clones selecionados 

em T3, para obtenção de mudas a serem utilizadas na fase experimental. Nesta fase 
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caracteriza-se a troca de clones selecionados entre as universidades, e o envio de clones 

para diversos locais, em geral usinas e destilarias conveniadas, onde são obtidas as mudas 

(Pedrozo et al., 2008).  

Em seguida, na fase experimental, são usualmente usados mais três ciclos de 

avaliações e seleção (em anos consecutivos), com avaliações fenotípicas, para as caracteres 

exigidas pelas usinas, e em mais ambientes, para minimizar o efeito ambiental, que é 

denominada de fase de multiplicação. E quando possível, o experimento é repetido três 

vezes no mesmo local. (Matsuoka et al., 2005).  

Em paralelo, são realizados os ensaios de curva de maturação dos colmos 

(Pedrozo et al., 2008). Finalizando nas últimas etapas de seleção e recomendação 

comercial dos materiais (Matsuoka et al., 1999). O decorrer dessas fases resulta em um 

tempo médio de liberação de uma nova variedade em torno de 12 a 15 anos (Barbosa et al., 

2005).  

2. 4 SELEÇÃO GENÔMICA 

2. 4. 1 Genotipagem de Alto Desempenho 

Marcadores moleculares tem sido utilizados de forma crescente em vários 

programas de melhoramento no mundo visando auxiliar a identificação de fenótipos 

superiores. No caso de aplicações que demandam uma análise ampla do genoma, a 

tecnologia ideal deve oferecer não somente grande quantidade de marcadores cobrindo o 

genoma como um todo, mas também serem obtidos por uma metodologia de baixo custo, 

com rapidez e reprodutibilidade. 

As limitações para sequenciamento do grande número de marcadores e o custo 

da genotipagem tem sido solucionadas (Goddar & Hayes, 2007). Os avanços e novas 

abordagens adotadas para o sequenciamento de nova geração contribuíram para uma 

redução no custo de sequenciamento da ordem de 100 milhões de vezes desde 1990 

(Eggen, 2012). Estamos cada vez mais próximos da adoção rotineira do sequenciamento de 

genomas completos (Eggen et al., 2012) e o uso efetivo de milhares de marcadores se não 

todo o genoma em programas de melhoramento.  
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A redução dos custos das tecnologias de sequenciamento tem transformado a 

área genômica, permitindo estudos de sequenciamento, detecção de polimorfismo (Mardis 

et al., 2008), estudos de expressão gênica (Harper et al., 2012) e genotipagem de 

populações (Baird et al., 2008; Elshire et al., 2011; Davey et al., 2011; Poland et al., 2012). 

A possibilidade de acessar uma grande quantidade de SNPs distribuídos no genoma como 

um todo nas espécies em estudo, aumenta a probabilidade de encontrar SNPs em 

desequilíbrio de ligação com os polimorfismos causais das variações fenotípicas 

(Meuwissen et al., 2011) de forma a explicar uma fração significativa  da variação 

observada nos caracteres avaliados. A exemplo de tecnologias de genotipagem por 

sequenciamento disponíveis, atualmente, temos a genotipagem baseada em 

sequenciamento por captura, utilizada pela empresa RAPiD Genomics (Resende Júnior et 

al., 2012). 

A tecnologia de genotipagem baseada em sequenciamento por captura consiste 

na utilização de sondas de RNA de 120pb desenhadas de modo a capturar por hibridização 

regiões específicas do genoma, que são então submetidas ao sequenciamento de nova 

geração. Para cana-de-açúcar, a empresa RAPiD Genomics utiliza um conjunto de 10.000 

sondas desenhadas em regiões contendo SNPs identificados a partir do alinhamento de 

sequências genômicas de cana-de-açúcar no genoma de sorgo (Sorghum bicolor) (Leandro 

Neves, comunicação pessoal). 

A tecnologia RAPiD-Seq já vem sendo aplicada em culturas como tomate, 

álamo, eucalipto (Resende Júnior et al., 2012b), mirtilo (blueberry), morango, milho (Kirst 

et al., 2014), alface, cana-de-açúcar, algodão, batata, amendoim e pinheiro (Resende Júnior 

et al., 2012a), mas trabalhos evidenciando o uso dessa tecnologia ainda são escassos na 

literatura. 

As exigências para envio de amostras são 60 ng de DNA de alta qualidade em 

um volume de 10 µL. Para a cana-de-açúcar, como o genoma de referência ainda não está 

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

para ancoragem das reads.  

2. 4. 2 Aspectos Gerais da Seleção Genômica 
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A seleção genômica ampla (GWS - Genome Wide Selection), inicialmente 

proposta por Meuwissen et al. (2001), é definida como a utilização simultânea para 

centenas ou milhares de marcadores, que devem cobrir o genoma de maneira densa, de 

forma que todos os genes de um caráter quantitativo estejam em desequilíbrio de ligação 

com pelo menos parte dos marcadores. É uma estratégia de seleção envolvendo a utilização 

de métodos estatísticos de estimação/predição dos valores genéticos genômicos (Resende, 

2007; Resende et al., 2008; Resende et al., 2011) baseada na genotipagem em larga escala 

utilizando marcadores moleculares, integrando, de forma pioneira, as tecnologias 

genômicas, a genética quantitativa e o melhoramento (Resende et al., 2009). 

A GWS enfatiza a predição simultânea (sem o uso de testes de significância 

para marcas individuais) dos efeitos genéticos de milhares de marcadores dispersos ao 

longo do genoma de um organismo, capturando os efeitos da maioria dos locos (tanto de 

pequenos quanto de grandes efeitos) e que expliquem boa parte da variação genética 

representativa do caráter (Cavalcanti et al., 2012), não exigindo prévio conhecimento das 

posições dos QTLs (Meuwissen et al., 2001). 

O objetivo é predizer os valores genéticos genômicos (VGG), levando em 

consideração as informações de milhares de marcadores moleculares e os valores 

fenotípicos. E desde que, o número e a densidade de marcadores independentes sejam 

suficientemente elevados, a acurácia de predição vai depender do número de indivíduos 

genotipados e fenotipados na população de referência, em que os efeitos são estimados, e 

da herdabilidade do caráter (Goddard, 2008; Hayes et al., 2009). O que potencialmente 

permite ganhos superiores aos obtidos pelos métodos convencionais, em acurácia e na 

seleção precoce de genótipos, reduzindo o tempo de obtenção de uma nova cultivar 

(Resende et al., 2009). 

A seleção genômica vem sendo utilizada em programas de melhoramento 

animal e tem apresentado resultados consolidadores, sendo considerada uma revolução 

(Goddard & Hayes, 2007; Hayes & Goddard, 2010; Jonas & Koning, 2015). Em plantas, 

primeiramente foram iniciados trabalhos de simulação dos modelos de predição em 

algumas espécies cultivadas (Bernardo & Yu, 2007; Jangarelli, 2009; Legarra et al., 2008; 

Resende et al., 2008; Solberg et al., 2008; Meuwissen et al., 2009; Heffner et al., 2009; 

Zhong et al., 2009; Crossa et al., 2010; Resende Júnior, 2010; Jannink et al., 2010; 
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Grattaplagia & Resende, 2011; Heslot et al., 2012). Estes estudos simulados demonstraram 

o potencial da seleção genômica em acelerar o ciclo de liberação de uma nova cultivar e 

em aumentar a acurácia de seleção, obtendo maior habilidade preditiva para caracteres de 

baixa herdabilidade, difíceis de serem mensurados, quando baseados apenas nas 

informações fenotípicas e no desempenho individual (Resende et al., 2009). 

O uso efetivo da seleção genômica como ferramenta auxiliar aos programas de 

melhoramentos tem ocorrido rotineiramente, como por exemplo no melhoramento de soja 

e algodão, em empresas privadas, conforme F. Miranda, sendo o uso em um contexto que 

não é público (comunicação pessoal). Na literatura disponível existem trabalhos 

envolvendo o uso efetivo da seleção genômica nas cultura do milho, arroz, cevada, 

eucalipto, trigo e cana-de-açúcar (Rutkoski et al., 2011; Crossa et al., 2011; Heffner et al., 

2011; Grattaplagia et al., 2011; Fritsche Neto, 2011; Pérez-Rodríguez et al., 2012; Poland 

et al., 2012; Heslot et al., 2012).  

Em cana-de-açúcar, o primeiro trabalho de validação experimental da seleção 

genômica foi elaborado por pesquisadores do CIRAD (Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique pour le développment) em 2013. Foram 

avaliados dois painéis de populações, compostos por 167 genótipos, compreendendo 

cultivares e outros genótipos do programa de melhoramento representativos da diversidade 

genética mundial. Foram obtidas acurácias variando entre 0,29 e 0,61, em uma população, 

e 0,13 e 0,5, na outra, dependendo do caráter avaliado (Gouy et al., 2013). O que  

corrobora para que estratégias de seleção, que permitam fazer inferências mais precisas 

sobre o potencial dos genótipos utilizados nos programas de melhoramento, sejam 

utilizadas como procedimentos de rotina (Eggen, 2012). 

2. 4. 3 Etapas e Vantagens da Seleção Genômica 

No contexto geral, para obtenção e aplicação da seleção genômica em um 

programa de melhoramento, são necessárias três populações (Figura 2) (Meuwissen et al., 

2001; Goddard & Hayes, 2007; Resende et al., 2008):  

i. População de estimação: os indivíduos são fenotipados para caracteres 

agronômicos de interesse e genotipados com grande quantidade de marcadores. 

A partir destes dados são obtidas as equações de predição dos VGG, baseada 
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em prioris que melhor expliquem a arquitetura genética do caráter, 

estabelecidas por modelos de predição sob avaliação. 

ii. População de Validação: compreende um número menor de genótipos, que 

também serão genotipados e fenotipados, afim de obter o VGG de cada 

indivíduo. Os valores obtidos, de acordo com o modelo, são então comparados 

aos reais valores dos fenótipos. Validado o modelo é obtida então a acurácia. 

iii. População de Seleção: essa população não necessita ser avaliada 

fenotipicamente, apenas genotipada. Com base no modelo validado, e com 

acurácia adequada, é obtida a predição do fenótipos e a seleção dos genótipos 

superiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Princípios da seleção genômica seguindo os passos principais com o uso de três 

diferentes populações. 

Uma vez obtidas as equações de predição dos VGG, estas podem ser 

recalibradas/atualizadas para mais informações que forem sendo obtidas ao longo dos anos. 

A perspectiva a longo prazo é uma equação de predição dos VGG que abranja boa parte da 

variabilidade genética da espécie em estudo (Resende, 2011). 

De posse das equações, a predição e a seleção poderão ser realizadas em fases 

muito juvenis das plantas ou animais, acelerando assim o processo de melhoramento 

genético (Resende 2007). Porém, no decorrer das gerações é indicada a realização de nova 

fenotipagem, em decorrência do decaimento do desequilíbrio de ligação entre os 

marcadores e QTLs, sendo indicada a re-calibragem do modelo com novas fenotipagens 

(Resende et al., 2008). 
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2. 4. 4 Abordagens Bayesianas para Predição de Valores Genômicos 

Os avanços recentes das tecnologias de sequenciamento de alto desempenho e 

a redução nos custos de genotipagem têm tornado possível uma maior popularização da 

seleção genômica nos programas de melhoramento genético animal e vegetal (Meuwissen, 

2009). As informações genômicas com base em marcadores SNPs, passaram a se constituir 

de dezenas ou centenas de milhares de covariáveis, possivelmente com alta colinearidade, 

demandando a utilização de métodos estatísticos que considerem a regularização do 

processo de estimação, como o BayesA e o RR-BLUP, ou a seleção de covariáveis e a sua 

regularização,  como o BayesB e o LASSO Bayesiano (Gianola et al., 2003). 

A adoção de metodologias estatísticas e de premissas diferentes se deve ao fato 

destas não apresentarem um comportamento uniforme na avaliação de vários caracteres, 

além da dificuldade que pode ser observada na capacidade computacional em se estimar os 

valores genéticos genômicos utilizando grande número de marcadores (Pungpapong et al., 

2012; Pérez-Rodríguez et al., 2012). Dificuldade esta devido ao número de parâmetros que 

precisam ser estimados serem superiores ao número de observações fenotípicas disponíveis 

(Resende, 2011). 

O método de quadrados mínimos (QM) foi o primeiro a ser utilizado para 

estimar os efeitos de cada marcador associado ao caráter, entretanto, apresenta uma série 

de limitações que invibializam sua utilização no contexto da seleção genômica (Meuwissen 

et al., 2001). De acordo com Resende et al. (2012), as principais limitações do método de 

QM são: i) a impossibilidade de estimar todos os efeitos simultaneamente, o que gera uma 

super-estimação dos efeitos significativos; ii) a acurácia do método é baixa; iii) Somente 

marcadores com grande efeito são detectados; e iv) ocorre falha na detecção da variação 

genética pelos marcadores. 

Para superar estas limitações, diversas alternativas têm sido descritas na 

literatura com vistas a serem implementadas na seleção genômica: estimadores de 

quadrados mínimos (LS), por preditores BLUP/GWS (melhor predição linear não viesada) 

ou utilizando abordagens Bayesianas – BayesA e BayesB (Meuwinsen et al., 2001; 

Bernardo & Yu, 2007; Lorenzana & Bernardo, 2009), regressão kernel não paramétrica via 

modelos aditivos generalizados (Gianola et al., 2006), regressão RKHS (Reproducing 

Kernel Hilbert Spaces) (Gianola et al., 2008), LASSO Bayesiano (Park & Casella, 2008), 
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BayesB Acelerado (Meuwissen, 2009), BayesC, BayesCπ, BayesD, BayesDπ (Habier et 

al., 2011), Regressão via Quadrados Mínimos Parciais (PLSR) e Regressão via 

Componentes Principais (PCR) (Solberg et al., 2008). Esses métodos diferem entre si 

principalmente pela premissa de diferentes funções de penalização, com reflexo nos efeitos 

de shrinkage. Sendo muito utilizados as metodologias GBLUP, RRBLUP e as abordagens 

Bayesianas – BayesA, BayesB, BayesC e LASSO Bayesiano (Heslot et al., 2012). 

As abordagens estatísticas para predição de valores genéticos com base em 

informações genômicas, conforme Meuwissen et al. (2001), têm sido adotadas utilizando o 

seguinte modelo linear básico, como descrito a seguir: 

! = ! + !" + ! 

Em que ! é o vetor de fenótipos; ! é a média do caráter estudado; ! é a matriz 

de incidência que relaciona efeitos dos SNPs aos fenótipos contidos em !; ! é o vetor de 

efeitos aditivos para os diferentes marcadores SNPs; e ! é o vetor de resíduos do modelo. 

2. 4. 4. 1. Bayesian-RR-BLUP e Bayesian-GBLUP 

A metodologia RR-BLUP é denominada regressão aletória ou regressão de 

cumeeira (Ridge Regression – RR-BLUP), utilizada primeiramente por Whittaker et al. 

(2000) para seleção baseada no uso de marcadores. Tendo sido, uma das primeiras 

metodologias propostas para a predição dos valores genéticos genômicos na seleção 

genômica (Whittaker et al., 2000; Endelman et al., 2012). 

Para o uso de marcadores moleculares em preditores BLUP, estes são ajustados 

como covariáveis de efeitos aleatórios, utilizados em modelos de regressão dos fenótipos 

(Resende et al., 2010; De Los Campos et al., 2013). Essa metodologia usa um fator de 

regressão (shrinkage) para todos marcadores (Resende et al., 2010). Dessa forma, é 

assumido a priori que todos os marcadores possuem o mesmo efeito, (1/!)!!!, na 

explicação do caráter, ou seja partes iguais da variância genética são atribuídas a todos os 

locos, o que introduz viés nas acurácias pela inserção de marcadores não informativos 

(Meuwissen et al., 2001). 



 
 

29 

O método G-BLUP foi inicialmente proposto por Nejati-Javaremi et al. (1997) 

e Fernando (1998) e, no contexto de seleção genômica, foi implementado por Habier et al. 

(2007), Van Raden (2008), Ghao et al. (2008), Goddard et al. (2009), Hayes et al. (2009), 

De Los Campos et al. (2009), Crossa et al, (2010; 2011), Pérez et al. (2010) e Goddard 

(2011). Tendo emergido vários anos após a proposição da metodologia RR-BLUP, BayesA 

e BayesB por Meuwissen et al. (2001). 

Na metodologia GBLUP em comparação ao RR-BLUP, uma matriz de 

relacionamento genômico é incluída no lugar da matriz tradicional de parentesco (Garrick, 

2007; VanRaden, 2007; Zhang et al., 2007). Essa metodologia também pode ser 

estabelecida no nível de haplótipos, porém o tempo computacional aumenta com pouco ou 

nenhum ganho em precisão em números elevados de marcadores (Callus et al., 2008). 

2. 4. 4. 2. BayesA, BayesB e BayesC  

Meuwissen et al. (2001) apresentam uma metodologia para estimar, por meio 

da abordagem Bayesiana, os parâmetros do modelo, para o qual diferentes componentes de 

variância (!!!! ) são atribuídos a cada marcador na análise, sendo, estes denominados – 

BayesA e BayesB. Estes métodos se destacam por considerar de forma mais adequada os 

efeitos dos QTLs, enquanto os modelos RR-BLUP e GBLUP abordam as variâncias como 

homogêneas ao longo dos segmentos (Resende et al., 2012). Considerando que os efeitos 

dos QTLs não estão normalmente distribuídos ao longo do genoma, a pressuposição da 

presença de genes de efeitos maiores. 

O método BayesA é considerado equivalente ao método BLUP (Resende, 

2008), no entanto as variâncias são tratadas como heterogêneas (!!!! ) para cada marcador. 

Existem QTLs de pequeno e de grande efeito, que condicionam variâncias diferentes nos 

segmentos cromossômicos e para cada segmento, que são estimadas por esse modelo. Essa 

premissa adotada para as variâncias é realizada com a informação combinada dos dados e a 

distribuição a priori  assumida para essas variâncias (Resende et al., 2011; Resende, 2008). 

Um problema relatado por alguns autores em relação ao método BayesA é o fato da 

distribuição das variâncias dos efeitos dos marcadores não apresentarem uma massa de 

densidade no valor 0, uma vez que a maior parte dos marcadores não apresentam variância 

genética.  
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O método BayesB utiliza uma densidade a priori com massa de densidade em 

!!!! = 0. Considerando que a !!!! = 0 com probabilidade !, enquanto !!!!~!"# − !! !, !  

com probabilidade 1− !, sendo ! um parâmetro de escala e ! o número de graus de 

liberdade. Assim, BayesA é um caso especial de BayesB, quando ! = 0 (Meuwissen et al., 

2001). 

Na metodologia BayesC, proposta por Habier et al. (2011), a priori assumida 

para os efeitos dos SNPs é uma mistura de distribuições, tendo um ponto de massa em zero 

com probabilidade ! e uma distribuição normal univariada !~ 0,!!!  com probabilidade 

(1− !), a variância !!! segue uma distribuição Qui-quadrada escalonada invertida. 

Quando ocorre de ! = 0, como na metodologia RR-BLUP, há então um caso especial de 

BayesC. Em BayesB e BayesC, ! pode ser assumido como desconhecido e ser inferido a 

partir dos dados, atribuindo-se uma distribuição beta a priori para !. 

Comparando as metodologias de predição de valores genéticos genômicos com 

as metodologias RR-BLUP e BayesA, Meuwissen et al. (2001) concluíram pela 

superioridade teórica do método BayesB. Habier et al. (2011) compararam vários métodos 

e observaram a superioridade do método BayesA na maioria das situações, e dentre os 

métodos bayesianos avaliados nenhum dos métodos se mostrou completamente superior. 

Solberg et al. (2008) compararam os métodos de regressão via quadrados mínimos parciais 

(PLSR), regressão via componentes principais (PCR) e BayesB, obtendo maior acurácia 

para o BayesB. No entanto, os outros métodos se mostraram mais simples e rápidos 

computacionalmente. Novas modificações dos modelos, geraram outras letras do alfabeto 

Bayesiano, em relação ao BayesA e BayesB, em que ocorreram modificações de forma a 

melhorar o desempenho do modelo, empregado algoritmos iterativos com melhor 

performance (Pungpapong et al., 2012). 

2. 4. 4. 3. LASSO Bayesiano 

O estimador LASSO Bayesiano (BLASSO) foi proposto por Park & Casella 

(2008) e adaptado para seleção genômica por de Los Campos et al. (2009), sendo uma 

metodogologia que utiliza efeito shrinkage específico para cada marcador e força os 

estimadores para zero. Essa metodologia efetivamente permite que algumas estimativas de 

efeitos sejam identicamente iguais a zero, realizando simultaneamente o procedimento de 
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shrinkage e seleção de modelos. O parâmetro λ controla o nível de shrinkage aplicado aos 

efeitos dos SNPs. O valor de λ pode ser definido por validação cruzada ou inferido a partir 

dos dados. No caso de ser inferido a partir dos dados, uma distribuição beta ou gama é 

atribuída como priori ao parâmetro λ (Park & Casella, 2008; De Los Campos et al., 2009). 

Esta metodologia  impõe um produto de densidades duplas exponenciais: 

! ! ! =  !
!

!
!!! exp (−λ !! ). O que resulta em maior densidade em zero e caudas mais 

robustas, exercendo maior encurtamento sobre coeficientes de regressão próximos de 0 e 

menor encurtamento sobre os coeficientes de regressão distantes de zero. 

Comparando a metodologia BLASSO a outros métodos de regressão 

Bayesiana, como o BayesA, as diferenças são observadas na distribuição a priori 

atribuídas às variâncias específicas para diferentes marcadores. Em comparação ao método 

BayesA, a distribuição a priori dos coeficientes de regressão são distribuições de t, que 

apresentam vantagem em relação à distribuição normal por apresentarem maior densidade 

em 0. Entrentando, a densidade em zero da priori no Lasso Bayesiano é ainda maior, o que 

pode ser desejável (Rocha, 2011). 

2. 4. 5.  Implementação dos modelos no pacote BGLR 

Para implementação dos modelos de GWS em sua versão bayesiana foi 

utilizado o pacote BGLR. Essa descrição dos modelos segue conforme descrito por Pérez 

& de Los Campos, 2014 e Gianola & de Los Campos, 2014, fazendo uso das notações e 

descrições por adotadas, conforme descritas neste tópico. 

Os modelos implementados no pacote suportam tanto caracteres com 

distribuição contínuas quanto qualitativas. Para uma variável contínua a equação é 

representada por:  

!! = !! + !!, 

onde !! é o valor esperado para a resposta contínua, !!, dado um preditor linear e !! é o 

erro associado a observação i.Com média zero e variância !!!!!!. Onde !!′! são os pesos 

definidos pelo usuário. Que para o pacote sempre é 1 e !!! é a variância residual do 

parâmetro. 
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O preditor linear ! representa a função de esperança condicional, que é dada 

por: 

! = ! + !" + ! 

Em que ! é o intercepto, ! é a matriz desenhada para os preditores (matriz de 

incidência dos efeitos dos marcadores), !! = !!"# , ! é o vetore de efeitos associados as 

colunas de !! e !={!!!,… ,!!"} é o vetor de efeitos aleatórios. 

A distribuição condicional dos dados é dada por: 

! ! ! = !(!!
!

!!!
|! + !!"#

!!

!!!

!

!
!!" + !!"

!

!
,!!!,!!!)

 

Em que ! representa o conjunto de parâmetros desconhecidos (intercepto, 

coeficiente de regressão, efeitos aleatórios e variância residual). 

A distribuição da priori é dada por: 

! ! = ! ! !(!!!) !(!!)
!

!!!
!(!!)

!

!!!

 

O intercepto é atribuído como uma priori uniforme e a variância residual como 

distribuição Qui-quadrado invertida escalonada p(!!!) = !!!(!!!|S! ,!"!), em que o grau 

de liberdade do erro é maior do que zero, !"!(> 0), e o parâmetro de escala também é 

maior do que zero, S!(> 0). No pacote a priori utilizada para a distribuição de Qui-

quadrado invertida escalonada é dada por !.
!".!!

. 

Aos coeficientes de regressão podem ser atribuídas tanto  prioris informativas 

quanto não-informativas. Para os coeficientes que são atribuídas não-informativas, os 

efeitos fixos são estimados com base na verossimilhança. Para os quais uma priori 

informativa é utilizada, a escolha da priori tem grande influência sobre o efeito de 

penalização. A escolha dessas prioris é um dos fatores que determina qual metodologia de 

análise foi adotada. Por exemplo, a adoção de uma priori Gaussiana introduz um efeito de 
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penalização similar ao RR (Ridge Regression). Uma priori de densidade t – escalonada e 

densidade duplo-exponencial tem maior massa em zero e caldas mais finas do que a 

Gaussiana. E introduz um efeito de penalização utilizado pelo modelo BayesA (t-

escalonada) e Bayes LASSO (duplo-exponencial). 

Duas prioris mistas são utilizadas, no BGLR, para a implementação das 

metodologias BayesB e BayesC. Para a primeira são utilizadas a mistura de um ponto de 

massa em zero e uma distribuição Gaussiana de ampla dispersão e para a segunda a priori 

é formada por uma mistura entre um ponto de massa em zero e uma distribuição t – 

escalonada de ampla dispersão. 

Para cada distribuição de priori adotada são indexados um ou mais parâmetros 

responsáveis pelo tipo e extensão do efeito de penalização, como descrito na Figura 3, 

conforme Pérez & de Los Campos. 

 

Figura 3. Densidades das prioris utilizadas para a regressão dos coeficientes no pacote 
BGLR (média zero e variância igual a um). Fonte: Pérez & de los Campos 
(2014) 

 
 

Aos vetores de efeitos aleatórios !! são atribuídas priori normais 

multivariadas, com média igual a zero e matriz de covariância dada por !"# !! ,!!, =
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!!!!"!  em que !! é uma matriz n x n simétrica positiva e semi-definida, e !!"!  é um 

parâmetro de variância com priori dada por !!"!  ~!!!(!"! , !!). Estes efeitos podem ser 

utilizados para lidar com diferentes problemas (i. e. GBLUP). 

Versão Bayesiana de Ridge Regression  

Essa abordagem estatística é denominada regressão aleatória ou regressão de 

cumeeira (Ridge Regression ou Ridge Regression – Best Linear Unbiased Prediction). Os 

coeficientes de regressão ridge são aqueles que minimizam a soma de quadrados (Resende 

et al., 2014). 

Com o uso de prioris Gaussianas e verossimilhanças Gaussianas as estimativas 

ridge regression são equivalentes as modas das posterioris de um vetor de coeficientes de 

regressão bayesiana. Para estimação dos β!!, a seguinte fórmula foi implentada no pacote 

BGLR: 

 β!! = exp − !
!!!!

y− Xβ !(y− Xβ) exp − !
!!!!

β!Dβ  

Em que, a matriz de efeitos estimados de marcadores β!! é estimada com base 

em dois componentes o primeiro representa a verossimilhança Gaussiana exp − !
!!!!

y−

Xβ !(y− Xβ)  , com média Xβ e variância I!!!. O segundo componente representa a priori 

Gaussiana utilizada na regressão dos coeficientes, com média zero e variância D!!!!!, com 

dimensões m x m. 

Verossimalhança: y β,σ!! ~N Xβ, Iσ!!
!"#$"#: β σ!! ~N(0,D!!σ!!  )

 

Versão Bayesiana do GBLUP 
 

A metodologia GBLUP é equivalente à metodologia RR-BLUP, em que a 

matriz de parentesco baseada em pedigree (A) usada no RR-BLUP tradicional é substituída 

pela matriz G. Esta matriz representa uma matriz de parentesco estimada pelos próprios 

marcadores, também denominada matriz de parentesco genômico (G) (Schaeffer, 2006; 

VanRaden, 2008). 
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Neste modelo, ocorre a pressuposição que cada SNP contribui para a variância 

genética aditiva do caráter sob avaliação. As frequências alélicas utilizadas para construir 

G são calculadas a partir dos genótipos observados (VanRaden, 2008).  

A matriz G é obtida por ! = !′!!!!, em que o produto cruzado da matriz de 

incidência dos marcadores (!) é ponderado pela porção da variância genética devida ao 

efeito capturado por Z (!). Visto que, segundo Resende et al. (2010) a relação entre a 

variância genética aditiva e a variânica dos efeitos dos marcadores é  dada por:   

!"# !! = !"# !!! =  !"# !!  × !"# ! = 2!!  (1− !!  × !"# ! =
2!!  1− !! !!

!  

Em que Z é a matriz com a codificação dos marcadores (0, 1 e 2), !! é o efeito 

do i-ésimo marcador e !! é a frequência alélica do i-ésimo marcador.  A resolução da 

equação acima 2!!  1− !! !!
!, retrata a variância genética referente ao marcador i. 

Considerando o total de marcadores  a variância genética total é dada por:  

!!! =  2!!  1− !! !!
!

!

!
 

 

Sendo a Variânica de Z é dada por: 

! = !"# ! = !"# !! =  0− 2! ! × !! +  1− 2! ! × 2! 1− ! +
(2− 2!)! × (1− !)! = 2!(1− !)  

 

A porção da variância genética devido aos efeitos de Z pode ser descrita como:  

 ! = 2!!  1− !!
!

!
 

 

A equação dos dados ! = !" + ! pode ser substituída por ! = ! + !, em que 

! =  !" e ! é um vetor de efeitos aleatórios que contem a combinação linear dos efeitos 

de marcadores (indenpendentes e identicamente distribuídos – IID). E ! segue uma 

densidade normal multivariada com média igual a zero e variância igual !!!!. 

As probabilidades assumidas são: 

! !, ! !!! = !(!|0, !!!!)!(!|0,!!!!) 
 

BayesA, BayesB e BayesC  
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As metodologias descritas anteriormente tendem a tornar homogêneo os efeitos 

de penalização sobre os efeitos de marcadores. Esta homogeneidade pode não ser 

satisfatória quando alguns marcadores possuem maiores efeitos do que os demais. Para 

lidar com esse tipo de problema a metodologia Bayesiana torna viável dada sua 

penalização heterogênea. Essa atribuição diferencial pode ser obtida pelo uso de prioris 

diferentes das Gaussianas. 

Conforme Meuwissen, Hayes & Goddard (2001), foram propostas diferentes 

metodologias de regressão linear Bayesiana. Como dito anteriormente a escolha da 

metodologia depende da atribuição da priori aos efeitos de marcadores.  

O primeiro grupo de metodologia Bayesiana inclue as versões Bayesianas do 

RR e GBLUP, em que a priori Gaussiana é adotada. Um segundo grupo de modelos faz 

uso de prioris com thick-tail family (valores extremos são mais provavéis), como BayesA, 

com a t – escalonada e LASSO Bayesiano – Dupla exponencial. Em que uma maior 

penalização é atribuídas aos marcadores com pequenos efeitos. Um terceiro grupo inclue 

os modelos que assumem prioris mistas, atribuindo efeito zero para os marcadores de 

pouca influência, ou seja, atribuindo pontos de massa zero, dirigindo a seleção de 

variáveis. Neste grupo estão contidas as metodologias BayesB e BayesC (Meuwissen, 

Hayes & Goddard, 2001; Park & Casella, 2008; Gianola & de Los Campos, 2014; Pérez & 

de Los Campos, 2014). 

A distribuição t – escalonada utilizada na metodologia BayesA pode ser 

representada por: 

! !! !"! , !! = !(!! |0,!!!! )!!!(!!!! |!"! , !!)!!!!!
 

Em que !"! e !! são o grau de liberdade da priori e do parâmetro de escala, e 

!!!(!!!! |!"! , !!) uma densidade qui-quadrado inversa escalonada. 

Segundo Park & Casella, 2008, a distribuição de densidade e probabilidade 

duplo-exponencial pode ser representada por: 

!" !! !!,!!! = !(!!|0,!!!!!!)!"# !!!|
!!
2 !!!!!
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Em que, !! é tratada como parâmetro desconhecido e atribuída como uma 

priori Gamma. 

Segundo Meuwissen, Hayes & Goddard, 2001, na metodologia BayesB os 

efeitos dos marcadores são assumidos como igual a zero com probabilidade ! e com 

probabilidade (1− !) os efeitos são assumidos sob uma forma de distribuição t 

escalonada, assim como descrito no BayesA. Desta forma, BayesB é um caso particular do 

BayesA quando o grau de liberdade tende ao infinito (Gianola & de Los Campos, 2014). A 

metodologia BayesC (Habier et al., 2011) é similar ao BayesB mas usa uma distribuição 

Gaussiana slab ao invés de uma distribuição t - densidade. 

Estas metodologias que dirigem a seleção de variáveis podem ter sua 

habilidade diminuída na análise de caracteres com distribuição Gaussiana. Para que eles se 

saiam melhor pode se utilizar ao invés de um ponto de massa em zero uma distribuição de 

densidade de probabilidades com pequena variância (Gianola & de Los Campos, 2014). 

2. 5 AVALIAÇÃO DE MODELOS DE SELEÇÃO GENÔMICA 

A obtenção do efeito médio de cada marcador é de acordo com o modelo de 

predição utilizado para cada caráter sob avaliação. A soma desses efeitos é denominada de 

valor genético genômico (VGG), de forma que: o somatório em i dos efeitos de cada um 

dos marcadores, obtido pela multiplicação da matriz de incidência Z pelo vetor de efeitos 

de marcadores m, representa o VGG de cada indivíduo j, que se refere ao valor fenotípico 

predito pelo modelo de seleção genômica. 

!"" =  !! = !!
!

!!
 

 A acurácia é conceituada como a correlação entre o valor genético verdadeiro 

e aquele estimado a partir das informações genotípicas (marcadores) e/ou fenotípica dos 

indivíduos (Resende, 2012). Conforme Resende et al. (2010), como os conjuntos de dados 

utilizados na população de estimação e na validação do modelo são independentes, os 

resíduos associados aos VGG obtidos pelo modelo construído na população de estimação 

são independentes dos resíduos associados aos valores fenotípicos observados na 

população de validação. Assim, toda a correlação existente entre estes valores é de cunho 

genético, equivalendo à própria acurácia. 
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Alguns fatores afetam a acurácia da estimação dos valores genômicos como: 

herdabilidade da característica, tamanho da população de referência, abordagem estatística 

utilizada na estimação dos efeitos alélicos dos marcadores, desequilíbrio de ligação entres 

os marcadores e o lóco que participa do controle genético do caráter quantitativo (QTL) e a 

arquitetura genética do caráter em estudo (Bastiaansen et al., 2012). Dentro dessa 

abordagem alguns estudos têm mostrado o comportamento diferenciado das acurácias de 

acordo com a metodologia de estudo aplicada, a distribuição genética dos efeitos do caráter 

quantitativo e o tamanho da população de treinamento (Crossa et al., 2010). 

A seleção genômica tem se mostrado superior aos métodos de seleção 

clássicos, mesmo em condições de baixa acurácia, e principalmente em condições de baixa 

herdabilidade. Sendo assim, o alto investimento inicial, que é dispendido na genotipagem e 

fenotipagem da população de treinamento, é justificado quando comparado àquele dos 

métodos de melhoramento clássico, em que há alto investimento na condução de 

experimentos com várias repetições ou com laboriosos testes de progênie que devem ser 

conduzidos a cada ciclo de seleção (Rutkoski et al., 2011). 

No entanto, é observado que há um declínio na acurácia de seleção ao longo 

das gerações determinando que os efeitos dos haplótipos precisam ser reestimados. 

Algumas das principais causas da redução da acurácia ao longo das gerações são: a seleção 

que conseqüentemente aumenta a freqüência de locos com menor efeito, os efeitos 

genéticos não aditivos e a própria recombinação (Mewissen et al., 2001). 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3. 1 MATERIAL VEGETAL 

A população de cana-de-açúcar utilizada pertence a uma fase T2 do programa 

de melhoramento da RIDESA, composta por 608 genótipos da série 2007, provenientes de 

cruzamentos realizados na Estação de Cruzamento da Serra do Ouro em Murici-AL. A 

população é formada por três grupos de genótipos:  

I) Grupo I: 37 famílias de irmãos germanos;  

II) Grupo II: 63 famílias de meios-irmãos; 

III) Grupo III: indivíduos descendentes de cruzamentos não controlados.  

Nos grupos I e II foram verificados números de indivíduos distintos produzidos 

por cruzamento, variando de 2 a 27. Resultando assim nos 608 indivíduos avaliados para 

obtenção das estatísticas descritivas, juntamente com as repetições utilizadas como 

testemunha, com repetições por bloco, totalizando em 640 parcelas. Dos 608 indivíduos 

foram amostrados 160 indivíduos que foram submetidos a genotipagem, utilizados para 

calibração e validação dos modelos de seleção genômica ampla. 

 Procedimento Experimental 3. 1. 1.

As mudas foram obtidas em casa de vegetação na Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás (UFG), e posteriormente, foram transferidas ao campo 

experimental localizado no município de Goianésia-GO, na propriedade da Usina Jalles 

Machado, parte integrante da rede de pesquisa do Programa de Melhoramento Genético de 

Cana-de-açúcar da RIDESA (Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroenergético), seguindo as práticas de cultivo padrão. 

O delineamento experimental utilizado para alocar os genótipos no campo foi o 

de blocos aumentados de Federer (Federer, 1956). As parcelas foram constituídas por uma 



linha de 6 m, utilizando-se espaçamento de 1,5 m entre sulcos e espaçamento adicional de 

0,7 m entre blocos.  Foram utilizadas como testemunhas as cultivares RB92579 e a 

RB867515, que foram incluídas no processo de estimação e validação dos modelos de 

seleção genômica ampla. 

3. 2 OBTENÇÃO DOS DADOS FENOTÍPICOS 

Cinco caracteres de componentes de produção de biomassa e teor de açúcar 

foram avaliados: Peso de colmos por parcela (PC), Comprimento de colmo (CC), Diâmetro 

médio de colmo (DC),  Número médio de entrenós (NINT) e Teor de sólidos solúveis 

totais (o). Para obtenção do peso final dos colmos por parcela (PC), em quilogramas, toda 

parcela foi colhida e pesada com balança de precisão.  

Para os demais caracteres, as medidas foram obtidas a partir das médias de 

cinco colmos retirados aleatoriamente das parcelas, como destacados a seguir: 

i. Comprimento de colmo (CC): obtido em metros com leitura de escala 

em milímetros;  

ii. Diâmetro médio de colmo (DC): obtido em centímetros pela avaliação 

da parte mediana do colmo com paquímetro digital; 

iii. Número médio de entrenós (NINT): obtido por contagem visual; 

iv. Teor de sólidos solúveis totais (oBrix): medida associado ao teor de 

açúcar, obtido pela leitura do caldo de cana em refratômetro portátil de 

0 à 32% oBrix com compensação automática de temperatura IPB-

32KT). 

Dos caracteres fenotípicos, peso e oBrix foram mensurados à campo, os demais 

foram no Centro de Excelência em Melhoramento Genético de Cana-de-acúcar no Cerrado, 

UFG. A mensuração de diâmetro de colmo foi obtida no centro do entrenó localizado na 

porção mediana dos colmos. O comprimento de colmo foi obtido com base na medida a 

partir da base do colmo ao último entrenó. O número de entrenós foi obtido por contagem 

visual. Para a mensuração da quantidade de sólidos solúveis totais foi retirado caldo da 

porção mediana dos colmos. 



 EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO 3. 3 

A extração de DNA seguiu o protocolo de Aljanabi et al. (1999). Foram 

utilizadas gemas laterais de 160 genótipos. Uma a duas gemas foram coletadas e 

armazenadas em microtubos em freezer a -80oC, e posteriormente maceradas manualmente 

embanhadas em nitrogênio líquido. Ao material resultante da maceração foram 

adicionados 300 µL de tampão de homogeinização, pH 8.0  (Tris-HCl 200mM, EDTA 50 

mM, CTAB 2% e 0,06% de Sulfito de Sódio), e 150 µL de solução de PVP 

(Polivinilpirrolidona) 10%, 150 µL de solução de CTAB 20% e 150 µL solução de N-

Lauril Sarcosina 5%. Em seguida, foram acondicionadas em banho-maria a 65oC por 60 

minutos, e agitadas levemente a cada 10 minutos. Após esta fase, foram adicionados 750 

µL de clorofórmio: álcool isoamílico (na proporção de 24:1) em cada tubo, 

homogeneizadas por 10 minutos manualmente e centrifugados a 10.000 rpm por 10 min.  

Aproximadamente 400 µL do sobrenadante foram transferidos para tubos contendo 500 µL 

de isopropanol acrescido de 150 µL de solução de NaCl 6M. As amostras foram então 

homogeneizadas e armazenadas a - 20oC por 60 minutos, para promover a precipitação do 

DNA. Após esse período as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 10 minutos 

para ocorrer a formação do pellet. O sobrenadante foi então descartado e o pellet lavado 

duas vezes com 500 µL de etanol a 70%. Em seguida foram colocadas para secar à 

temperatura ambiente e ressuspensos em 100 µL de TE (Tris-EDTA). 

A quantificação e a qualidade das amostras foram realizadas no Quibit 

(Invitrogen®) e NanoDrop, respectivamente. Em seguida, foram realizadas diluições das 

amostras. A diluição e o controle de integridade das amostras foi realizado em gel de 

agarose a 1%. Foram descartadas do grupo amostras com DNA degradado e com peso 

molecular inferior a 20 kb (kilobases). 

 GENOTIPAGEM POR SEQUENCIAMENTO 3. 4

As amostras foram enviadas em placas de 96 poços para a empresa RAPiD 

Genomics© (http://www.rapid-genomics.com/), na Universidade da Flórida. Foram 

enviados 60 ng de DNA de alta qualidade em volume mínimo de 10 µL. 

A genotipagem utilizou a metodologia RAPiD-seq. Foram sequenciadas 10.000 

regiões alvo obtidas a partir da tecnologia de sequenciamento por captura. As 10.000 



sondas foram desenhadas utilizando-se como referência o genoma de sorgo, de maneira a 

evitar regiões repetitivas no genoma e priorizando regiões próximas a genes (Leandro 

Neves, comunicação pessoal). 

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

sequenciamento na plataforma Illumina HiSeq 3000. Os arquivos gerados, foram separados 

por indivíduos (barcoded), e submetidos à análise no programa FreeBayes (Garrison, 

2010) permitindo a identificação dos SNPs. Foram filtrados SNPs com MQ (Qualidade 

mínima do genótipo) < 10, DP (Cobertura mínima) < 3, DPrange (Variação de SNPs): 15 – 

750, call rate < 0.6 e MAF (Frequência alélica mínima) < 0.01. 

3. 5 ANÁLISES DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

3. 5.  1 Estimação dos Valores Genéticos (eBLUPs) 

As análises para obtenção dos eBLUPs foram realizadas utilizando-se o pacote 

MCMCglmm (Hadfield et al., 2010), implementado na plataforma R (R Development Core 

Team, 2016). Este pacote faz uso da metodologia de Cadeias de Markov utilizando 

procedimentos de Monte Carlo (MCMC), para amostragem das distribuições a posteriori 

correspondentes aos diferentes efeitos do modelo.  

Considerando o modelo hierárquico  

! = !" + !" + ! 

Em que ! é o vetor de observações, ! é a matriz de incidência dos efeitos 

fixos, ! é o vetor de efeitos fixos, ! é a matriz de incidência dos efeitos aleatórios, ! é o 

vetor de efeitos aleatórios desconhecido e ! é o vetor de erros aleatórios aos elementos do 

vetor !. De forma que ! seja os valores genéticos de cada indíviduo, a serem estimados. 

Com as esperanças e variâncias determinadas pelas seguintes relações: 

!
!
!
~!"#

!"
0
0

;
! !" !
!" ! 0
! 0 !

 

Onde: 



! = !"!! + !                 ! = !!!!                    ! = !!!! 

Em que: 

• !: uma matriz de variâncias e covariâncias genéticas; 

• !: uma matriz de correlação dos efeitos aleatórios, normalmente matriz 

de parentesco; 

• !!!: componente de variância atribuído ao efeito aleatório de genótipo. 

Obtido como a moda da posteriori gerada durante a análise do 

MCMCglmm; 

• !!! componente de variância associado ao efeito aleatório de resíduo. 

Também obtido como a moda da posteriori gerada na análise com o 

pacote MCMCglmm. 

Desta forma, o uso do pacote permitiu a obtenção das estimativas dos valores 

de componentes de variância e herdabilidade, bem como as estimativas de BLUPs 

(eBLUPs), em sua versão Bayesiana. Para a sumarização destes efeitos, as tabelas foram 

construídas com os valores de modas, o mesmo foi realizado para a obtenção dos valores 

pontuais para os eBLUPs. 

Para a obtenção destas estimativas foi utilizada uma priori imprópia não 

informativa com parâmetros de forma (!) e de escala (!) dados por P (! = 1e-16, ! = -2). 

Foram utilizados como efeitos fixos na modelagem o efeito de blocos e de testemunha,  os 

efeitos de genótipos foram considerados como aleatórios. A matriz A de parentesco entre 

os valores genéticos foi obtida fazendo uso do pedigree previamente conhecido sobre os 

genótipos. A distribuição a posteriori foi amostrada com 100.000 observações e com 

burnin de 45.000. 

3. 6. DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS DE SELEÇÃO GENÔMICA 

AMPLA 

Para a construção dos modelos de seleção genômica, os BLUPs obtidos pela 

análise dos dados experimentais e os genotípicos de 160 indivíduos foram submetidos a 

análise por diferentes abordagens. Os dados genotípicos forma constituídos por uma matriz 

de 37.913 marcadores SNPs, codificados como 0, 1 e 2, com base na frequência do alelo de 



referência. Os dados genotípicos faltantes foram substituídos pela respectivas médias para 

cada loco.  

A verificação da existência de estruturação intrapopulacional foi obtida por uma 

análise de coordenadas principais obtida pela matriz de parentesco gerada a partir dos 

dados moleculares. Afim de verificar a possível influência deste fator nas acurácias obtidas 

para os modelos. 

3. 6. 1. Modelos de Predição 

O desenvolvimento dos modelos para a computação dos VGG: Ridge 

Regression – Best Linear Unbiased Prediction (RR-BLUP) (Meuwissen et al., 2001; 

Whittaker et al., 2000) e  BLUP genômico (GBLUP) (VanRaden, 2008; Clark & Werf, 

2013) implementados em contexto bayesiano, BayesA e BayesB (Meuwissen et al., 2001), 

BayesC (Habier et al., 2011)  e BayesLASSO (Park & Casella, 2008). Estes modelos foram 

implementados com o uso do pacote BGLR (Pérez & De Los Campos, 2014), com uso de 

validação cruzada jacknife considerando a metodologia 10-fold-validation. 

3. 7 ESTIMAÇÃO DOS VGG 

Em todos os modelos avaliados, os VGG foram preditos utilizando a seguinte 

fórmula: 

!"" =  !!!!
!

!

 

em que n é o número de SNPs, !! é uma matriz de genótipos (codificado como 0, 1 ou 2) 

para cada SNP i e para cada genótipo, e !! é um matriz de efeitos dos SNP obtidos na 

população de treinamento. 

3. 8 VALIDAÇÃO CRUZADA E ACURÁCIAS 

 A validação cruzada seguiu a reamostragem de grupo de genótipos conforme o 

procedimento Jacknife. Em que consiste na divisão do conjunto de C dados amostrais em g 

grupos de tamanho igual a k, de forma que C = gk. Em cada um dos g grupos, k genótipos 

são retirados para a formação da população de validação. Na avaliação, foram tomados 



k=16, tendo a população de estimação 144 indivíduos, validando a estimativa nos 16 

retirados da análise. Esta validação foi implementada na plataforma R (R Development 

Core Team, 2016). 

Os VGG são obtidos como resultado da validação cruzada. As acurácias foram 

obtidas pela correlação entre os valores genéticos genômicos (VGG) preditos por jacknife e 

os eBLUPs estimados para cada indivíduo, com o uso da metodologia de modelos 

hierárquicos ponderada pela raíz quadrada da herdabilidade. 

 



4 RESULTADOS 

4. 1 DADOS GENOTÍPICOS 

 
Com o uso das sondas de captura e do alinhamento das reads de cana no 

genoma de sorgo, foram obtidos 37913 marcadores SNPs, com os quais os 160 indivíduos 

representantes do germoplasma da RIDESA foram genotipados. Na Figura 4, é retratada a 

distribuição dos 37.913 SNPs de cana-de-açúcar no genoma de sorgo, demonstrando a alta 

densidade e homogeneidade da distribuição dos marcadores em todos os cromossomos de 

sorgo.  

O que permite inferir uma boa distribuição dos marcadores no genoma de cana-

de-açúcar, dada a alta colinearidade (Setta et al., 2014) entre os genomas das duas espécies. 

É notória uma maior densidade dos marcadores nas regiões polares dos cromossomos e 

uma menor densidade na porção central, mostrando a dificuldade de sequenciamento nas 

regiões centroméricas.  
 

 

 
Figura 4. Distribuição dos 37.913 marcadores SNP obtidos para cana-de-açúcar 

posicionaods nos 10 cromossomos de sorgo. 
 



 
A partir da matriz de genótipos codificada como i) 0 para o indivíduo 

homozigoto para o alelo de referência; ii) 1 o indivíduo que apresenta um alelo alternativo 

(heterozigoto); iii) 2 o indivíduo homozigoto para o alelo alternativo; foi realizada uma 

avaliação da distribuição das frequências dos alelos nos 37.913 locos analisados (Figura 5). 

Segundo Resende et al. (2010), a média da matriz Z  pode ser descrita como: 

 ! = 0 × !! + 1 ×2! 1− ! + 2 ×  1− ! ! = 2! 

Assim, a divisão da matriz de médias por 2 gera a distribuição de frequência do 

alelo (!) para cada um dos 37.913 locos SNP analisados. 

 
Figura 5. Histograma retratando as frequências alélicas, considerando os 37.913 locos 

SNPs avaliados. 
 

Considerando a tabela de distribuição de frequências que deu origem ao 

histograma acima (Tabela 2), vê-se que 65,35% das frequências alélicas encontram-se no 

intervalo entre zero e 0,3. Apenas 20,99% dos locos apresentaram frequências acima de 

0,5. 
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Tabela 2. Tabela de distribuição de frequência considerando as frequências alélicas para 
os 37.913 locos avaliados. 

Limite de 
Classes

Frequência 
Absoluta

Frequência 
Relativa

Frequência 
Relativa 

(%)

Frequência 
Absoluta 

Acumulada

Frequência 
Relativa 

acumulada 
(%)

[0;0,1) 15510 0,41 40,91 15510 40,91
[0,1;0,2) 5955 0,16 15,71 21465 56,62
[0,2;0,3) 3313 0,09 8,74 24778 65,35
[0,3;0,4) 2220 0,06 5,86 26998 71,21
[0,4;0,5) 2992 0,08 7,89 29990 79,1
[0,5;0,6) 2374 0,06 6,26 32364 85,36
[0,6;0,7) 929 0,02 2,45 33293 87,81
[0,7;0,8) 853 0,02 2,25 34146 90,06
[0,8;0,9) 949 0,03 2,5 35095 92,57
[0,9;1) 2754 0,07 7,26 37849 99,83
[1;1,1) 64 0,00 0,17 37913 100  

 
 
 

4. 2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Para caracterizar a distribuição dos eBLUPs (Figura 6) obtidos para os 

caracteres avaliados, foram obtidos os valores de média e desvio padrão (!;!) para cada 

caráter: peso (-0,1508; 7,0995), oBrix (0,0964; 1,2889), Comprimento de colmo (-0,0007; 

0,0723), Diâmetro de colmo (0,0261; 0,2561) e Número de entrenós (0,0465; 0,3726). Os 

valores obtidos para as demais estimativas (erro padrão da média, amplitude total e 

variância) podem ser vistos na Tabela 3.  

A partir do teste de normalidade (Lilliefors) foram obtidos os p-valores para a 

distribuição dos resíduos, considerando cada um dos caracteres avaliados. O teste foi 

realizado considerando a seguinte hipótese de nulidade (H0): os valores de resíduos obtidos 

para o caracter são normalmente distribuídos. Dados os p-valores 0,1609 para Peso de 

Colmos, 0,0001 para oBrix, 0,0474 para comprimento de colmo, 0,5454 para diâmetro de 

colmo e 0,2375 para número de entrenós e sabendo que o p-valor é a probabilidade de 

observar desvios tão ou mais extremos quanto os observados sob H0, verifica-se que apenas 

a distribuição dos resíduos de oBrix não se adequaram à normalidade (p-valor = 0,0001). A 

distribuição do erros juntamente ao boxplot para cada uma dos caracteres podem ser 

visualizados na Figura 7. 
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4. 3 SELEÇÃO GENÔMICA AMPLA 

4. 3. 1 Estruturação 

A análise de estruturação foi realizada com base na análise de coordenadas principais, 

contruída a partir da matriz (1 – G), segundo VanRaden (2008), esta matriz é análoga aos 

coeficientes de parentesco de Wright (1922). Os resultados obtidos mostram que 6,18% da 

variação apresentada pode ser explicada pelos dois primeiros eixos (Figura 8). 

 

Figura 7. Análise de estruturação intrapopulacional baseada na análise de coordenadas principais, 
considerando os genótipos obtidos para 37.913 marcadores SNPs para dados de 160 
indivíduos, considerados na análise de seleção genômica ampla. 

4. 3. 2 Componentes de variância e herdabilidade 

A análise dos intervalos de credibilidade e das posterioris obtidas para os 

componentes de variânica com o uso do pacote MCMCglmm mostrou que as variâncias genéticas 

foram significativas para todos os carateres avaliados (Tabela 4 e Figura 9). Isso reflete a  

manutenção da variabilidade genética para os carateres avaliados no programa da RIDESA.  

As modas das posterioris dos componentes de variância e de herdabilidade foram 

utilizadas para retratar os valores pontuais obtidos para cada um dos caracteres avaliados. Os 

maiores valores obtidos para os componentes de variância genético foram 196,132 para peso e 

2,520 para oBrix. Comprimento de colmo foi o caracter que apresentou o menor componente de 

variância genético (0,017). Os maiores componentes de variância ambientais foram observados 

para peso (518,174) e para diâmetro (6,483) e o menor foi observado para comprimento (0,036) 

(Tabela 5).  
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A partir das posterioris dos componentes de variância de genótipo e de ambiente, 

foram obtidas as posterioris para a herdabilidade a nível de genótipo (Figura 9). Estimativas 

pontuais para este parâmetro foram obtidos considerando a moda das posterioris. As 

herdabilidades obtidas variaram de 0,174  (diâmetro) a 0,534 (oBrix) (Tabela 5).  

Dentre os parâmetros genéticos avaliados, o que tem maior interesse por parte dos 

melhoristas é a herdabilidade por refletir todos os outros componentes de variância. Sendo que, a 

herdabilidade reflete a proporção da variação fenotípica que pode ser herdada, ou seja, quantifica 

quanto da variação genotípica é atribuída à variação genotípica (Falconer & Mackay, 1996). 

  
Figura 8. Posterioris obtidas para os componentes de variância de genótipo para os cinco 

caracteres avaliados Peso, oBrix, Comprimento de colmo, Diâmetro de colmo e 
número de entrenós. 

 

4. 3. 3 Modelos de predição: acurácias obtidas 

Os modelos de predição foram obtido com o uso do pacote BGLR (Pérez & De Los 

Campos, 2014), implementado na plataforma R, para os cinco carateres avaliados nos 160 

indíviduos juntamente aos dados dos 37.913 marcadores SNPs, com base nas seis metodologias de 



predição. De acordo com a metodologia de predição por caráter avaliado foram obtidos os VGG 

de cada indivíduo, pela razão entre a correlação entre estes valores preditos e os eBLUPs e a raíz 

quadrada da herdabilidade foram obtidas as acurácias e gráficos de dispersão retratando a 

correlações entre os VGG (Figura 11) e os eBLUPs foram construídos com o uso do pacote 

ggplot2 (Wickhan, 2009), implementado no ambiente R (R Core Team, 2016). 

Foram observadas correlações semelhantes entre os VGG e eBLUPS para as diferentes 

metodologias avaliadas por caráter, variando de 0,489 (GBLUP) a 0,439 (BLASSO) para Peso da 

parcela; 0,433 (GBLUP) a 0.379 (BLASSO) para oBrix; 0,374 (GBLUP) a 0,334 (BayesB) para 

comprimento de colmo; 0,166 (BayesA) a 0,026 (BayesB) para diâmetro de colmo; e 0,339 

(GBLUP) a 0,208 (BLASSO) para número de entrenós. Destacando a metodologia GBLUP com 

maiores correlações para três dos carateres avaliados (Tabela 6). 

As relações, entre os VGG preditos e os valores por eles apresentados durante a 

fenotipagem (eBLUPs), foram obtidas para as seis metodologias avaliadas e os carateres 

avaliados, com base em um gráfico de dispersão apresentados nos apêndices A (Peso), B (oBrix), 

C (CC), D (DC) e E (NINT). Todas os dispersões apresentadas pelos 160 indivíduos refletem a 

variabilidade genética presente no material.  

Tabela 6. Correlações obtidas entre os valores de VGG e os eBLUPs obtidos para as seis 
metodologias de predição da seleção genômica ampla testados em 160 indivíduos de cana-de-
açúcar, com base nas avaliações dos diferentes carateres fenotípicos e 37.913 marcadores SNPs. 

Peso oBrix Comprimento Diâmetro N. de 
internódios

GBLUP 0,489 0,433 0,374 0,101 0,339
RRBLUP 0,470 0,414 0,344 0,137 0,329
BayesA 0,451 0,400 0,347 0,166 0,306
BayesB 0,466 0,393 0,334 0,026 0,282
BayesC 0,442 0,385 0,351 0,074 0,292
BLASSO 0,439 0,379 0,335 0,128 0,208

Modelos
Caráter avaliado

 

Altos valores de acurácia foram obtidos para a maioria dos caracteres avaliados. 

Apenas diâmetro apresentou acurácias menores que 0,3, mas mesmo para este caracter uma 

acurácia relativamente alta foi obtida quando considerados os valores obtidos para cada modelo 

(0,4 considerando o modelo BayesA). Os demais caracteres apresentaram acurácias entre 0,9 

(Peso) e 0,5 (oBrix) A distribuição dos valores de acurácia obtidos podem ser vistos na Tabela 7 e 

na Figura 10. 



Tabela 7. Acurácias obtidas entre os valores de VGG e os eBLUPs obtidos para as seis 
metodologias de predição da seleção genômica ampla testados em 160 indivíduos de cana-de-
açúcar, com base nas avaliações dos diferentes carateres fenotípicos e 37.913 marcadores SNPs. 

Peso Brix Comprimento Diâmetro N. de 
internódios

GBLUP 0,919 0,593 0,632 0,242 0,665
RRBLUP 0,883 0,567 0,581 0,329 0,646
BayesA 0,847 0,547 0,586 0,398 0,601
BayesB 0,876 0,538 0,564 0,062 0,553
BayesC 0,831 0,527 0,593 0,178 0,573
BLASSO 0,825 0,519 0,566 0,307 0,408

Modelos
Caráter avaliado

 
 

 

 
Figura 9. Valores de acurácia obtidos pela correlação entre os valores observados (eBLUPs) e os 

valores genéticos genômicos obtidos por validação cruzada para as seis diferentes 
metodologias de GWS testadas. Considerando os cinco carateres avaliados: peso 
(PFC), oBrix, Comprimento de colmo (CC), diâmetro médio de colmo (DC) e número 
médio de entrenós (NINT), com base nos dados dos 160 indivíduos avaliados. 
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Figura 10. Histograma obtido em função dos VGG observados para os 160 indivíduos avaliados, 

de acordo com os carateres avaliados. 
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5 DISCUSSÃO 

5. 1 DADOS GENOTÍPICOS 

O genoma de sorgo (Sorghum sp.), é considerado, dentre as gramíneas, um dos 

mais próximos ao genoma de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) (Grivet & Arruda, 2002). 

Dada a inexistência de parentes selvagens diploides conhecidos para cana-de-açúcar, esta 

espécie tem sido utilizada como referênica para cana em inúmeros trabalhos (Da Silva et 

al., 1993; D’Hont et al., 1994; e Lu et al., 1994b; Ming et al., 1998; Setta et al., 2014). 

Alguns estudos já demonstraram alto nível de colinearidade, estruturação gênica, e 

conservação de sequências entre eles (Wang et al., 2010; Janoo et al., 2007; Figueira et al., 

2012; Setta et al., 2014).  

 A ampla cobertura do genoma atingida, 37.913 SNPs, assegura uma maior 

possibilidade de que qualquer gene de interesse, relacionado ao caracter avaliado, esteja 

em desequilíbrio de ligação com pelo menos um marcador. Aspecto que é especialmente 

importante quando se utiliza as informações de marcadores para acessar informações a 

cerca de caracteres quantitativos, em que é preciso ter certeza que todo o genoma foi 

uniformemente analisado (Paterson et al., 1988; Lander & Botstein, 1989). Demonstrando 

uma nova realidade quanto ao uso de marcadores em estudos para a cana-de-açúcar. Os 

marcadores distribuídos dentro dos cromossomos de sorgo aparentam estar distribuídos 

uniformemente, de acordo com o tamanho do cromossomo, entretanto a distribuição é 

variável, e depende do cromossomo analisado.  

5. 2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

Ao se avaliar a normalidade dos fenótipos, através do teste de Lilliefors, 

observou-se que estes possuem aproximação à distribuição normal, conforme verificamos 

no histograma da Figura 6. Em exceção temos a distribuição dos resíduos para o caracter 
oBrix, em que não foi observada a adequação à normalidade. Verificando um alongamento 



da curva a direita, ou seja, maior frequência dos valores extremos, superiores a média. Esta 

característica pode ser resultante da seleção de genótipos com altos índices para oBrix em 

fases iniciais aos programas de melhoramento. 

5. 3 SELEÇÃO GENÔMICA AMPLA 

5. 3. 1 Estruturação 

A explicação obtida pelos dois primeiros eixos da análise de coordenadas 

principais (6,18%) aponta para a possível inexistência de estruturação intrapopulacional. 

Ou seja, não foi verificada a formação clara de grupos específicos, e apenas 3,19% da 

variação é explicada pelo primeiro eixo e 2,99% é explicada pela variação do segundo 

eixo, totalizando 6,18%  

5. 3. 2 Componentes de variância e herdabilidade 

As estimativas dos parâmetros genéticos de uma população auxiliam na 

identificação da natureza da ação dos genes envolvidos no controle dos carateres, 

permitindo estabelecer e avaliar a eficiência das estratégias de melhoramento a serem 

adotadas, além de gerar informações sobre a base genética utilizada possibilitando, desta 

maneira, o desenvolvimento de estratégias para a manutenção da variabilidade em 

programas de melhoramento (Morais et al., 1997). Os componentes de variância genéticos 

obtidos neste estudo mostraram-se significativos (Tabela 4 

), variando de 0,017 para comprimento de colmo até 196,132  para peso da 

parcela.  

O componente mais importante a ser considerado por melhoristas, com o 

intuito de investigar a natureza da variabilidade observada é a herdabilidade, devido ao fato 

desta medida considerar a variância genética envolvida na expressão do caráter (Falconer, 

1981). Destacando-se que os coeficientes de herdabilidade sofrem grandes variações de 

acordo com a população e com as fases de seleção consideradas. Logo, pode se inferir que 

as estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos em cana-de-açúcar são peculiares 

àquelas populações e fases consideradas, sendo, até certo ponto, impossível e arriscado 

extrapolar resultados encontrados na literatura para outras condições, tornando necessário 



que estas estimativas sejam obtidas para populações e condições em que o melhorista 

esteja trabalhando (Zacarias, 1977).  

Estimativas de herdabilidade em nível de plantas individuais e de famílias de 

cana-de-açúcar, em fases iniciais de seleção são apresentadas a seguir. Na avaliação de 

plantas individuais, as estimativas de herdabilidade foramsão de baixa magnitude para os 

carateres produção de colmos (0,10 a 0,17), oBrix (0,16), número (0,13 a 0,26), diâmetro 

(0,30 a 0,44) e altura de colmo (0,21 a 0,32). Estes dados são um compilado produzido por 

Skinner et al. (1987) com base nos dados de vários países e citado por Melo (2014). 

Quando as estimativas de herdabilidade consideraram a informação de famílias estes 

valores foram bastante inferiores. 

Bressiani (1993) estimou as herdabilidades de cana-planta da segunda fase de 

seleção de um programa de melhoramento, similar a T2 foco deste trabalho. As estimativas 

variaram de 0,57 a 1,19 para oBrix; 0,30 a 1 para altura de colmo; -0,34 a 0,25 para 

diâmetro de colmo; 0,21 a 0,34 para número de colmos; e de 0,19 a 0,32 para massa de 

colmo.As estimativas de herdabilidade obtidas também estão de acordo as apresentadas na 

literatura, em que têm variado de 0,21 a 0,84 para altura de colmo; 0,30 a 0,94 para 

diâmetro de colmo; 0,13 a 0,82 para número de colmo; 0,48 a 0,81 para massa média de 

colmos, conforme as populações estudadas e seus contextos genéticos (Cesnik & 

Vencovsky, 1974; Hogarth, 1977; Hogarth et al., 1981; Kang et al., 1983; Skinner et al., 

1987; Balsalobre, 2013, citados por Ferreira et al., 2007). 

5. 3. 3 Modelos de predição: acurácias obtidas 

A seleção genômica consiste em estabelecer o melhor modelo de predição dos 

VGG, que expliquem de forma mais acurada o efeito dos alelos associados à expressão dos 

caracteres de importância agronômica, auxiliando o processo de seleção em programa de 

melhoramento. Verificamos que os 37.913 marcadores SNPs juntamente aos 160 

indivíduos avaliados foram eficientes para predição dos carateres avaliados, de acordo com 

as metodologias utilizadas, colaborando para o uso de modelos de predição nos programas 

de melhoramento de cana-de-açúcar no Brasil. As acurácias obtidas demonstraram o 

potencial do uso desta ferramenta para seleção em programa de melhoramento de cana-de-

açúcar. 



Apesar dos modelos não terem apresentado grandes diferenças nas predições 

dos VGG para a maior parte dos caracteres avaliados, pode-se observar um pequeno 

incremento na acurácia quando se fez uso da matriz G (G-BLUP) em detrimento da matriz 

A (RR-BLUP). Este resultado pode ser associado à capacidade de resolução desta matriz, 

onde o parentesco realizado é obtido diretamente na análise dos dados genotípicos, e não 

por assumir uma matriz de parentesco médio relacionada ao pedigree (Resende et al., 

2010), permitindo a diferenciação entre os diferentes graus de parentesco, além de corrigir 

possíveis erros de genealogia (VanRaden, 2008). 

As acurácias variaram de 0,825 (BLASSO) a 0,919 (GBLUP) para peso, 0,519 

(BLASSO) a 0,593 (GBLUP) para oBrix, 0,564 (BayesB)  a 0,632 (GBLUP)  para 

comprimento de colmo, 0,062 (BayesB) a 0,398 (BayesA) para diâmetro de colmo e  0,408 

(BLASSO) a 0,665 (GBLUP). Conforme destacado na Figura 10, verificando uma 

superioridade da metodologia GBLUP e menor eficiência das metodologias BayesB e 

BLASSO. 

As acurácias obtidas poderiam ter sido maiores caso houvesse uma maior 

precisão experimental. Dado que, avaliamos em blocos aumentados de Federer, o ideal 

seria se tivessemos um experimento em blocos ao acaso ou lattice. Outra forma de 

aumentarmos as acurácias seria aumentarmos a qualidade da fenotipagem, adotando a 

fenotipagem de alta precisão como rotina nos programas de melhoramento. Isso foi 

verificado neste estudo para o carácter peso de parcela, em que toda a parcela foi avaliada, 

e não apenas a média de 5 colmos aleatórios, o que seria ideal para estabelecer os modelos 

de predição para todos os caracteres. 

Para a mesuração da acurácia dos modelos foi realizada a ponderação dos 

valores de correlações obtidos entre os valores observados (eBLUPs) e os valores preditos 

pelos modelos de GWS (VGG) pela raíz quadrada da herdabilidade ( acurácia = r/√h2). 

Refletindo o limite teórico possível, demonstrando o quanto do que é genético que foi 

explicado pelo modelo. O que reflete nas maiores acurácias obtidas para peso (GBLUP), 

caracter que obteve acurácia de 0,919 e apresenta herdabilidade de 0,534, enquanto para 

diâmetro de colmo (BayesA), a acurácia foi 0,398 e herdabilidade de 0,174, acurácia esta 

que também foi corroborada pela baixa variância ambiental. 



VanRaden (2008) e Clark & Werf (2013) observaram a superioridade da 

metodologia GBLUP em relação as outras metodologias utilizadas, Bayesian RR-BLUP, 

BayesA, BayesB, BayesC e BLASSO. A superioridade da metodologia GBLUP também 

foi destacada por Azevedo et al. (2013), em Eucalyptus spp., em comparação ao método 

BLASSO. Em muitos estudos simulados foi verificada uma superioridade nas acurácias 

obtidas pela metodologia BayesB em comparação ao GBLUP (Meuwissen et al., 2001; 

Habier et al., 2007), o que não retrata o observado neste estudo. Isso reflete as arquiteturas 

genéticas compreendidas nestes estudos. 

Conforme descrito por Daetwyler et al. (2015), as predições dos valores 

genéticos estimados a partir de alta densidade de SNPs, explorando a estrutura da 

população decorrente do parentesco pode realmente aumentar a precisão dos modelos, em 

alguns casos, por exemplo, quando os candidatos à seleção são descendentes da população 

de estimação, de onde a equação de predição foi derivada. A estrutura de população 

contribui significativamente para a precisão das acurácias genômicas quando os candidatos 

à seleção são intimamente relacionados a população de referência (Habier et al., 2007). O 

interesse de pesquisadores na incorporação da matriz de parentesco construída a partir de 

dados genéticos tem aumentado, e a aplicação dessa abordagem tem se mostrado eficiente 

em programas de melhoramento para cana-de-açúcar (Freitas, 2013). 

Enfim, na última década, uma grande de quantidade de métodos paramétricos e 

não-paramétricos foram desenvolvidos para solucionar o problema envolvendo as 

regressões para obtenção de grande quantidade de parâmetros a serem estimados a partir de 

dados obtidos em pequenas amostras (large-p-with-small-n). Evidências empíricas 

demonstram que não há uma metodologia que seja melhor em todos os contextos, mas 

algumas que sobrepõem em situações específicas (Pérez & de Los Campos, 2014). 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

i. A variabilidade apresentada pelo conjunto de dados utilizados (representativa 

da variabilidade contida no programa de melhoramento de cana da RIDESA) 

permitiram a obtenção de altas acurácias durante a implementação da GWS; 

ii. Foram obtidas altas acurácias para a maioria dos caracteres avaliados (≥ 0,5) 

com a implementação dos modelos de seleção genômica no PMGCA;  

iii. Os valores de acurácia obtidos apontam a metodologia como potencial para a 

incorporação destes modelos de predição dos VGG nos programas de 

melhoramento da RIDESA possibilitando a seleção precoce dos genótipos; 

iv.  Outra vantagem apontada pela implementação da GWS em programas de 

melhoramento que podem ser obtidos para cana, considerando os valores de 

acurácia obtidos é a diminuição do tempo e dos custos envolvidos no PMGCA;  

v. Os resultados obtidos corroboram o resultado existente na literatura em relação 

a implementação da seleção genômica para cana-de-açúcar (Gouy et al., 2013). 

E mostra valores próximos aos apresentados para outras culturas, como milho, 

trigo e eucaliptus (Crossa et al., 2013; Grattapaglia et al., 2013);  

vi. Valores superiores aos obtidos podem ser atingidos com o aumento da 

variabilidade existente nos PMGCA, fenotipagens com maior precisão e 

modelos desenvolvidos para ambientes específicos. Entretanto, os valores 

obtidos demostram a potencialidade da metodologia. Maiores estudos podem 

ser desenvolvidos considerando este trabalho como ponto de partida, visto que 

é o primeiro apresentado considerando uma população de melhoramento de 

cana-de-açúcar real (T2). 
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APÊNDICES 

 

FIGURA A. Gráficos de dispersão obtidos para peso de parcela com as seis metodologias 
de seleção genômica, com base na análise dos dados genotípicos e fenotípicos dos 160 
indivíduos componentes da população analisada. 

 

−20

−10

0

10

20

−2.5 0.0 2.5 5.0
VGG

eB
LU

P

G−BLUP

−20

−10

0

10

20

−2.5 0.0 2.5
VGG

eB
LU

P

RR−BLUP

−20

−10

0

10

20

−2.5 0.0 2.5 5.0
VGG

eB
LU

P

Bayes A

−20

−10

0

10

20

−2.5 0.0 2.5 5.0
VGG

eB
LU

P
Bayes B

−20

−10

0

10

20

−2.5 0.0 2.5
VGG

eB
LU

P

Bayes C

−20

−10

0

10

20

−6 −3 0 3
VGG

eB
LU

P

Bayes LASSO



 

FIGURA B. Gráficos de dispersão obtidos para oBrix com as seis metodologias de seleção 
genômica, com base na análise dos dados genotípicos e fenotípicos dos 160 indivíduos 
componentes da população analisada. 
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FIGURA C. Gráficos de dispersão obtidos para comprimento de colmo com as seis 
metodologias de seleção genômica, com base na análise dos dados genotípicos e 
fenotípicos dos 160 indivíduos componentes da população analisada. 
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FIGURA D. Gráficos de dispersão obtidos para diâmetro de colmo com as seis 
metodologias de seleção genômica, com base na análise dos dados genotípicos e 
fenotípicos dos 160 indivíduos componentes da população analisada. 

 

 

−1.0

−0.5

0.0

0.5

−0.05 0.00 0.05 0.10
VGG

eB
LU

P

G−BLUP

−1.0

−0.5

0.0

0.5

−0.10 −0.05 0.00 0.05 0.10 0.15
VGG

eB
LU

P

RR−BLUP

−1.0

−0.5

0.0

0.5

−0.10 −0.05 0.00 0.05 0.10 0.15
VGG

eB
LU

P

Bayes A

−1.0

−0.5

0.0

0.5

−0.05 0.00 0.05 0.10
VGG

eB
LU

P
Bayes B

−1.0

−0.5

0.0

0.5

−0.05 0.00 0.05 0.10
VGG

eB
LU

P

Bayes C

−1.0

−0.5

0.0

0.5

−0.05 0.00 0.05 0.10
VGG

eB
LU

P

Bayes LASSO



 

FIGURA E. Gráficos de dispersão obtidos para número de entrenós com as seis 
metodologias de seleção genômica, com base na análise dos dados genotípicos e 
fenotípicos dos 160 indivíduos componentes da população analisada. 
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