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RESUMO 
 

As macrófitas aquáticas possuem uma importante diversidade dentro dos ecossistemas, porém seu 
crescimento excessivo, bem como a introdução de espécies exóticas, pode interferir no ambiente em 
que vivem. No reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu estão presentes diversas famílias de 
macrófitas aquáticas, destacando-se as espécies invasoras de Poaceae pertencentes ao gênero 
Urochloa. Apesar de ser altamente invasiva, reduzindo a diversidade da comunidade de macrófitas 
nativas, não se sabe ao certo qual é a estratégia reprodutiva utilizada por espécimes de Urochloa 
arrecta, nem existem dados sobre a variação genética desse grupo na região. Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho foi realizar a prospecção de marcadores moleculares nucleares e do cloroplasto para 
futuros estudos de variabilidade genética de Urochloa arrecta no alto rio Paraná e reservatório de Itaipu. 
As amostras coletadas tiveram seu material genético extraído e amplificado com primers específicos 
para as regiões ITS, rbcl e trnL-trnF. As sequências de DNA obtidas foram comparadas com sequências 
do gênero Urochloa depositadas no GenBank, buscando por polimorfismos e calculando a distância p. 
Os marcadores utilizados se mostraram uteis para a discriminação de espécies próximas, porém foram 
detectados apenas polimorfismos pontuais, sendo necessário a análise de um maior número de 
indivíduos para conclusões mais seguras a respeito de sua variabilidade genética.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Introdução; Macrófitas; Variabilidade genética.  

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 As macrófitas aquáticas tem se destacado em estudos ecológicos sobre 
invasões de espécies, muitos deles abordando sua ocorrência, já que nos sistemas 
lênticos das regiões tropicais, frequentemente encontram condições favoráveis para 
o desenvolvimento o ano todo. O grande enfoque dos estudos recentes tem sido a 
introdução de macrófitas aquáticas, na tentativa de prever quais ambientes seriam 
mais favoráveis a serem invadidos e por quais espécies. Segundo FLEMING et al. 
(2015), um conjunto de fatores pode afetar o potencial invasor das espécies. Esta 
preocupação está mais presente quando se trata de ecossistemas de água doce, 
onde a invasão pode deslocar espécies nativas e não nativas e degradar o ambiente.  

O processo de invasão de espécies pode impactar o meio ambiente de diversas 
maneiras, por exemplo, aumentar a competição entre espécies nativas e não nativas, 
fator este que pode alterar a biodiversidade e consequentemente levar à extinção de 
espécies. Além disso, pode impactar também a geração de energia pelas 
hidrelétricas (MORMUL et al., 2010) quando presentes em reservatórios. No 
reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu existem diversas famílias de macrófitas 
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aquáticas, destacando-se as espécies invasoras da família Poaceae, que possui a 
maior diversidade na região do alto rio Paraná (21 espécies) (FERREIRA et al., 
2011). Umas das espécies mais significantes deste grupo é a Urochloa arrecta, 
originária da África, que até recentemente era identificada como U. subquadripara 
(THOMAZ et al., 2012).  

Espécies de Urochloa causam preocupação, pois além de serem altamente 
invasivas, reduzem a diversidade da comunidade de macrófitas nativas (MICHELAN 
et al., 2010) e são bastante frequentes, ocupando grande parte das margens dos 
reservatórios que habitam, por exemplo, no reservatório de Itaipu (MORMUL et al., 
2010) e no reservatório de Rosana (THOMAZ et al., 2012). Além disso Urochloa 
também é encontrada na planície de inundação do alto rio Paraná, que possui a 
terceira maior variedade de macrófitas aquáticas da América do Sul, possuindo 153 
espécies ao todo, perdendo apenas para área costeira do Rio Grande do Sul e para 
o Pantanal-Matogrossence (FERREIRA et al., 2011).  

Plantas aquáticas em geral, incluindo o gênero Urochloa, possuem a capacidade 
de se reproduzir sexualmente, por meio da dispersão de sementes, e 
assexualmente, via fragmentos, dando origem à novos indivíduos. O modo de 
reprodução tem efeitos importantes sobre a distribuição espacial da variação 
genética, dentro e entre populações, e em sua capacidade invasiva. Não se sabe ao 
certo qual é a estratégia reprodutiva que espécimes de Urochloa estão utilizam para 
colonizar a região, além disso, não existem dados sobre a variação genética desse 
gênero. Uma forma de estudar essa variação genética relacionada com o modo de 
reprodução e a distribuição de plantas aquáticas, pode ser através de marcadores 
moleculares plastidiais e nucleares (SANTOS et al., 2015; WANG et al., 2017). 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi prospectar marcadores moleculares úteis 
para discriminação de espécies de Urochloa e contribuir para futuros estudos de 
variabilidade genética do gênero, na planície de inundação do alto rio Paraná e 
reservatório de Itaipu.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Amostras de Urochloa arrecta (n=10) foram coletadas no reservatório da usina 
hidrelétrica de Itaipu e na planície de inundação do alto rio Paraná, próximo a Porto 
Rico, Paraná, Brasil. As amostras foram identificadas e acondicionadas em tubos 
falcon contendo tampão TE e posteriormente transportadas para o Laboratório de 
Genética do NUPÉLIA da Universidade Estadual de Maringá. 
 A extração de DNA das amostras foi realizada usando o kit de extração Wizard 
Genomic DNA Purification Kit, seguindo as instruções do fabricante. Foram 
amplificados por PCR os loci ITS, trnL-trnF, rbcl, matK e alguns loci de 
microssatélites. Os fragmentos de DNA obtidos nas amplificações foram separados 
em gel de agarose 1%, purificados de acordo com ROSENTHAL et al. (1993) e 
encaminhados para sequenciamento. 
 As sequências obtidas foram editadas manualmente utilizando o programa 
BioEdit (HALL, 1999) e alinhados no programa MEGA 7 (TAMURA et al., 2013), 
utilizando o algoritmo Clustalw (THOMPSON et al., 1994). Ainda foram calculados 
nesse programa os valores de distância p entre as amostras obtidas. As sequências 
foram comparadas com sequências disponíveis em banco de dados (GenBank e 
Bold Systems). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Foram obtidos fragmentos parciais de aproximadamente 516 e 854 pb, para os 
marcadores ITS e trnL-trnF, respectivamente. Para o marcador rbcL foram obtidos 
fragmentos de 504 pb (Figura 1).  O locus matK e alguns loci de microssatélites, já 
utilizados em outras espécies de gramíneas, não foram amplificados com sucesso. 

 
 

 
 
 
 
 

                      
                        Figura 1: Fragmentos de DNA amplificados com o marcador rbcl, em gel de agarose 1%.  

L= DNA Ladder 100pb, = DNA lambda de concentração conhecida, 1 a 13= Amostras de U. arrecta.   

 
 Na análise da variação genética obtida com cada marcador, onde foi calculado 
a distância p entre as amostras utilizadas, verificou-se que na região trnL-trnF não 
há variação intraespecífica, nem quando foi comparado as amostras do reservatório 
de Itaipu e planície de inundação do alto rio Paraná com sequências de Urochloa 
arrecta do GenBank. Em relação à comparação com outras espécies do gênero, os 
valores de distância genética ficam entre 0,9 e 2,2%. Já, a análise da região ITS 
possibilitou detecção de pequena variação entre as amostras da área de estudo e 
sequências de U. arrecta depositadas no GenBank, o que resultou em uma distância 
p de 0,4%. Além disso, os valores de distância apresentados em relação a outras 
espécies de Urochloa foram altos, superiores a 8%. 
 Ao analisar a região amplificada rbcl, foi encontrado um polimorfismo entre as 
amostras estudadas, o que resultou em uma distância p de 0,2% entre algumas 
sequências. O polimorfismo foi identificado no sítio 122, com uma substituição de 
bases timina-adenina. Em relação à comparação com outras espécies do gênero, os 
valores de distância genética ficam entre 0,8 e 1,0%.  
 Conforme podemos verificar, os espécimes de U. arrecta do reservatório de 
Itaipu e da planície de inundação do alto rio Paraná apresentaram uma baixa 
variação molecular nas regiões analisadas, o que parece ser comum em plantas 
aquáticas introduzidas (ZHANG et al., 2010), entretanto, puderam ser discriminados 
de outras espécies do gênero.  Por fim, estudos com mais indivíduos de diferentes 
regiões da bacia do rio Paraná serão necessários para compreensão da variação 
genética dessas populações e dos mecanismos de reprodução dessa espécie, com 
conclusões mais seguras. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A partir do presente estudo, é possível concluir que os marcadores ITS, rbcL e 
trnL-trnF foram amplificados com sucesso e se mostraram úteis para o estudo 
genético da espécie Urochloa arrecta na planície de inundação do alto rio Paraná, 
discriminando essa espécie de outras espécies próximas do gênero. Além disso, a 
análise dessas regiões indica que a população estudada apresenta pouca variação 
genética, o que poderá ser confirmado com novas análises moleculares 
contemplando um maior número de indivíduos.  
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