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A cana-de-açúcar é reconhecida como uma das culturas mais importantes do mundo. Seu 

genoma é considerado um dos mais complexos entre as espécies cultivadas, pela ocorrência de 

altos níveis de poliploidia, presença de aneuploidias, além de sua origem interespecífica e de seu 

enorme tamanho (aproximadamente 10 Gb). Esta complexidade tem dificultado a obtenção de 

uma sequência genômica que sirva de referência para a cultura, mesmo com o surgimento e a 

popularização de novas ferramentas de análise genômica. O estudo de sequências de DNA 

repetitivo é essencial para a compreensão da natureza e constituição do genoma de espécies de 

interesse, bem como para o melhor entendimento da organização e evolução destes genomas em 

grande escala. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi o de caracterizar oito regiões 

genômicas da cultivar RB867515 hom(e)ólogas a oito BACs da cultivar de cana-de-açúcar R570 

quanto à presença e composição de elementos genéticos móveis e à identificação de 

microssatélites. Sequências correspondentes às regiões de interesse foram inicialmente obtidas 

por alinhamento, utilizando-se o software Bowtie2, de dados de sequenciamento de nova geração 

(Illumina HiSeq2000) contra os oito BACs. Em uma segunda etapa estas sequências foram 

utilizadas para se produzir uma montagem de novo utilizando-se o software MaSuRCA. Os 

scaffolds obtidos foram então alinhados às sequências de referência utilizando-se o software 

BWA-SW. As sequências consenso foram obtidas pela opção mpileup do software SAMtools. 

Para a identificação dos elementos repetitivos foi utilizada a versão online do software 

RepeatMasker. Os microssatélites foram identificados pela versão online do software IMEX. 

Com a montagem realizada, aproximadamente 1 Mb do genoma da cultivar de cana-de-açúcar  

RB867515 foi recuperado. Nestes 1 Mb foram identificados 225 Kb de sequências repetitivas, 

distribuídos em: retrotransposons (147 Kb), transposons de DNA (50 Kb), microssatélites (27 

Kb) e regiões de baixa complexidade (336 pb). Foram identificados 5145 elementos genéticos 

repetitivos, dos quais 4662 são microssatélites e 460 são transposons. A caracterização destes 

elementos mostrou que dentro do grupo dos elementos genéticos móveis, os retrotransposons são 

maioria, com 15% da composição nucleotídica, variando de 8% a 29% entre os BACs. Já entre 

os microssatélites, 92% foram de repetições de mononucleotídeos. Os resultados obtidos neste 

trabalho evidenciam que o genoma de cana-de-açúcar é abundante em elementos genéticos 

repetitivos. Os retrotransposons compõem a maior porção entre os elementos genéticos móveis 

amostrados no genoma, com predomínio dos LTR (Long Terminal Repeats). Em virtude do 

mecanismo de transposição desses elementos, eles podem ter contribuído para o aumento de 

tamanho do genoma destas plantas. Os microssatélites identificados, bem como suas regiões 

flanqueadoras, podem ser utilizados para a construção de iniciadores para estudos posteriores de 

análise de diversidade genética dessa cultura. 
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