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RESUMO 
 

As invasões biológicas vêm sendo consideradas atualmente um tópico muito importante de estudo. No que 
se refere a plantas aquáticas invasoras no Brasil, Urochloa apresenta destaque e algumas espécies do gênero 
são de difícil identificação, o que pode influenciar na eficácia de medidas de controle. O objetivo deste trabalho 
foi realizar a análise molecular de uma espécie de Poaceae invasora na bacia do alto rio Paraná, utilizando o 
marcador do cloroplasto trnL-trnF. Amostras de DNA total foram extraídas, amplificadas e sequenciadas. 
Posteriormente, as sequências nucleotídicas foram editadas e alinhadas. Os valores de distância genética 
obtidos e os cladogramas construídos indicam que os espécimes coletados em vários pontos da bacia do alto 
rio Paraná pertencem à espécie Urochloa arrecta. Além disso, foi encontrada variação genética na população 
estudada com a presença de quatro haplótipos diferentes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cloroplasto; macrófita; marcador molecular; trnL-trnF. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

As invasões biológicas têm sido foco de diversos trabalhos (NAEEM et al., 2000), 
por serem consideradas uma causa importante da mudança ecológica global (SALA et al., 
2000), representando uma ameaça a biodiversidade terrestre e aquática (MICHELAN e al., 
2013), além disso, é considerada uma das principais causas de extinção (CLAVERO et al., 
2005). 

No caso das plantas aquáticas invasoras no Brasil, dentre as 12 espécies 
identificadas destacam-se Urochloa arrecta e U. mutica. Ambas são de origem africana e 
pertencentes à família Poaceae. A dispersão dessas macrófitas é beneficiada devido ao 
seu uso como forrageiras (LATINI et al., 2016).  

A correta identificação das espécies invasoras é necessária para o seu controle e a 
execução de investigações científicas, entretanto essa identificação é considerada 
complexa e, de certo modo, confusa para Urochloa spp. (LATINI et al., 2016). Na região da 
bacia do alto rio Paraná diferentes espécies de Urochloa estão presentes (KAWAKITA et 
al., 2016) e as mesmas apresentam semelhança morfológica entre si e com outros gêneros 
próximos. 

 Espécimes do reservatório de Itaipu (DIAMANTE et al., 2018) e da planície de 
inundação do alto rio Paraná (Lara Hoffmeister Luz, comunicação pessoal), foram 
identificados molecularmente como U. arrecta no entanto, espécimes de outras regiões da 
bacia do alto rio Paraná ainda não foram analisados e não há dados disponíveis sobre sua 
variação genética, o que poderia auxiliar na compreensão de mecanismos reprodutivos e 
de invasão desse grupo. Pessoa-Filho et al. (2017) concluíram que análises comparativas 
de genomas de cloroplastos permitem a identificação de polimorfismos estruturais e 
sequenciais, os quais podem vir a ser úteis para estudos genéticos. Dessa forma, o objetivo 
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deste trabalho foi realizar a análise molecular de uma Poaceae invasora (Urochloa sp.) na 
bacia do alto rio Paraná, utilizando o marcador do cloroplasto trnL-trnF. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As coletas de espécimes de Urochloa (n=20) foram realizadas em riachos, brejos, 
áreas alagáveis e reservatórios do alto rio Paraná, incluindo os estados do Paraná, Mato 
Grosso do Sul e São Paulo. As amostras foram armazenadas em tampão de coleta com pH 
8,0, contendo Tris-HCl (10mM) e EDTA (0,1mM). 

O DNA total das amostras foi extraído utilizando o kit de extração Promega Wizard® 
Genomics, de acordo com instruções do fabricante. Para a estimativa da concentração de 
DNA presente em cada amostra, foi realizada eletroforese em gel de agarose 1,0% e a 
comparação com DNA de fago λ de concentração conhecida. Em sequência, foram 
amplificados fragmentos parciais do espaçador intergênico localizado entre os genes 
tRNALeu e tRNAPhe do DNA do cloroplasto (cpDNA) (trnL-trnF), os quais posteriormente 
foram purificados seguindo o protocolo descrito por Rosenthal et. al (1993). Para a reação 
de sequenciamento unidirecional foi utilizado o kit Big Dye Terminator. O sequenciamento 
foi realizado no Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade 
Estadual de Maringá. 

As sequências nucleotídicas obtidas foram editadas com o software BioEdit, e 
posteriormente alinhadas pelo algoritmo Clustal W implementado no software MEGA 7 
(TAMURA et. al, 2013), no qual também foi determinada a distância genética pelo modelo 
Kimura-2-parâmetros. Além das 20 sequências obtidas nesse estudo, foram utilizadas para 
as análises 8 sequências de Urochloa do GenBank e 2 sequências de U. arrecta do 
reservatório de Itaipu obtidas por Diamante et. al. (2018) totalizando 30 sequências. 
Panicum aquaticum e Setaria faberi foram utilizadas como grupo externo. 

As populações estudadas foram separadas de acordo com os pontos de coleta em 
cada um dos estados: Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os cladogramas foram 
construídos com o algoritmo de máxima verossimilhança, utilizando o modelo Tamura-3-
parâmetros com 1.000 reamostragens de bootstrap. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Sequências do marcador trnL-trnF, com aproximadamente 729 pares de base foram 

obtidas após a edição e alinhamento para cada espécime coletado na bacia do alto rio 
Paraná. Todas elas agruparam com sequências de U. arrecta disponíveis no GenBank, 
apresentando valores de 100% de similaridade com a ferramenta Blastn, exceto quatro 
amostras que apresentaram valores de similaridade variando de 99,8% a 99,4%. 

Os valores de distância genética (Tabela 01) entre as populações de Urochloa do 
estado do Paraná e U. arrecta disponível no GenBank variaram de 0 a 0.0062, enquanto 
para as outras espécies do gênero os valores ficaram entre 0.0103 e 0.0167. Para a 
população de Urochloa de São Paulo e U. arrecta obtida do banco de dados os valores de 
distância p variaram de 0 a 0.0015, enquanto para as outras espécies do gênero os valores 
ficaram entre 0.0093 e 0.0170. Por outro lado, os valores de distância genética entre as 
populações do estado de Mato Grosso do Sul e U. arrecta do GenBank foram nulos, 
enquanto para as outras espécies do gênero os valores ficaram entre 0.0090 e 0.0167. 
 

Tabela 01. Valores de distância genética (p) entre populações de Urochloa coletadas em diferentes 
pontos da bacia do alto rio Paraná e sequências obtidas do GenBank e reservatório de Itaipu 
(DIAMANTE et. al, 2018). 
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 População de 
Urochloa - PR  

 População de 
Urochloa - SP 

População de 
Urochloa - MS 

Urochloa arrecta (Itaipu) 0.0012 0.0003 0.0000 
Urochloa arrecta (GU594536.1) 0.0012 0.0003 0.0000 
U. bovonei (GU594557.1) 0.0103 0.0093 0.0090 
U. lachanantha (GU594570.1) 0.0103 0.0093 0.0090 
U. subquadripara (GU594566.1) 0.0106 0.0109 0.0106 
U. mutica (GU594596.1) 0.0136 0.0139 0.0136 
U. platynota (GU594563.1) 0.0151 0.0154 0.0151 
U. nigropedata (GU594556.1) 0.0151 0.0154 0.0151 
U. humidicola (GU594544.1) 0.0167 0.0170 0.0167 

 
A árvore gênica, construída pelo algoritmo de máxima verossimilhança também 

evidencia a semelhança genética dos espécimes coletados na bacia do alto rio Paraná com 
U. arrecta, formando um único clado. Além disso, considerando todas as populações 
analisadas no estudo foram obtidos quatro haplótipos diferentes, evidenciando variação 
genética populacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 01. Cladograma construído pelo algoritmo de máxima verossimilhança com 1.000 
reamostragens de bootstrap, a partir do fragmento parcial de trnL-trnF (729 pb) de espécies 

obtidas do GenBank e de Urochloa analisados no presente trabalho (PR- população do estado do 
Paraná; SP- população do estado de São Paulo; MS- população do estado do estado do Mato 

Grosso do Sul). Panicum aquaticum e Setaria faberi foram utilizadas como grupo externo. 

 

Com base nos dados obtidos, é possível inferir que todas as macrófitas analisadas 

nesse estudo são U. arrecta. Diamante et al. (2018) também verificaram a presença dessa 

espécie no reservatório de Itaipu. Esses resultados estão de acordo com estudos recentes 

que mencionam U. arrecta como sendo a espécie mais abundante do gênero em rios e 

reservatórios, incluindo os do rio Paraná (FERNANDES et al., 2013; MICHELAN et al., 

2013).  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que todas as amostras de Urochloa coletadas na bacia do alto rio Paraná, 
pertencem a U. arrecta e que populações dos diferentes estados (Paraná, São Paulo e 
Mato Grosso do Sul) apresentam semelhança genética. Apesar disso foram identificados 
polimorfismos intraespecíficos que poderão ser melhor compreendidos com estudos 
complementares, incluindo outras regiões do DNA e um maior número de indivíduos. 
Estudos genéticos futuros serão úteis para um melhor entendimento dos mecanismos 
reprodutivos e de dispersão dessas plantas invasoras. 
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