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Diversidade genética de uma Poaceae invasora aquática na região 

Neotropical 

 

RESUMO 

As invasões biológicas são consideradas um tópico muito importante de estudo, visto que são 

consideradas uma das principais causas de extinção e de ameaças à biodiversidade local. No 

que se refere a plantas aquáticas invasoras no Brasil, representantes de Urochloa (Poaceae), 

provenientes da África tem merecido destaque em relação aos seus potenciais de invasibilidade 

no território brasileiro. Entretanto, a identificação correta das espécies inseridas nesse gênero é 

duvidosa, devido à sua semelhança morfológica com outras espécies, o que pode influenciar na 

de medidas de controle. Dessa forma, o objetivo consistiu em realizar uma caracterização 

molecular e avaliar a variabilidade genética da Poaceae exótica invasora Urochloa arrecta em 

cinco diferentes regiões brasileiras, especialmente as ocorrentes na planície de inundação do 

alto rio Paraná por meio do uso do marcador nuclear ITS e do marcador do cloroplasto trnL-

trnF. As sequências obtidas foram comparadas com as disponíveis no GenBank (NCBI). Os 

resultados apontaram uma baixa variação genética para as populações amostradas. Foram 

identificados 5 e 7 haplótipos distintos para o ITS e trnL-trnF, respectivamente. Os dados 

obtidos poderão ser úteis para compreensão dos mecanismos de invasão do grupo na região. 

Palavras-chave: cpDNA. Espécie exótica. Macrófita aquática. ITS. Urochloa arrecta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Genetic diversity of an aquatic invasive Poaceae in the Neotropical region 

 

ABSTRACT 

Biological invasions are considered a very important topic of study, as they are considered one 

of the main causes of extinction and threats to local biodiversity. With regard to invasive aquatic 

plants in Brazil, representatives of Urochloa (Poaceae), coming from Africa have been 

highlighted in relation to their potential for invasiveness in Brazilian territory. However, the 

correct identification of the species included in this genus is doubtful, due to its morphological 

similarity with other species, which can influence the control measures. Thus, the objective was 

to carry out a molecular characterization and evaluate the genetic variability of the invasive 

exotic Poaceae Urochloa arrecta in five different Brazilian regions, especially those occurring 

in the upper Paraná River floodplain using the ITS nuclear marker and the chloroplast marker 

trnL-trnF. The sequences obtained were compared with those available from GenBank (NCBI). 

The results showed a low genetic variation for the sampled populations. Five and seven distinct 

haplotypes were identified for ITS and trnL-trnF, respectively. The data obtained may be useful 

for understanding the group's invasion mechanisms in the region. 

Keywords: Aquatic macrophyte. cpDNA. Exotic species. ITS. Urochloa arrecta. 
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1 INTRODUÇÃO 

Invasões biológicas atuam como agentes de mudanças em diversas escalas e as espécies 

exóticas invasoras são consideradas como a segunda principal causa de perda de diversidade 

biológica (Dechoum, 2010), representando uma ameaça a biodiversidade global, seja ela 

terrestre ou aquática (Cardinale et. al., 2012). A preocupação se torna ainda maior quando as 

espécies exóticas invasoras possuem maior potencial de dispersão e colonização dos ambientes 

(Vilà et. al., 2011). As macrófitas aquáticas, que possuem características que possibilitam 

rápida dispersão, crescimento e reprodução (Spencer e Bowes, 1990), compreendem um grupo 

de espécies potencialmente invasoras (Pieterse e Murphy, 1990) e constituem uma ameaça em 

termos ecológicos e também econômicos (Kolada e Kutyla 2016). 

No caso das macrófitas aquáticas exóticas no Brasil, foram identificadas 12 espécies 

(Latini et. al., 2016), sendo quatro de fora do país. Dentre essas espécies, os representantes de 

Urochloa destacam-se pelo potencial invasor e espécies desse gênero são beneficiadas devido 

ao seu uso amplo como forrageira (Latini et. al., 2016), sendo que algumas conseguiram invadir 

diferentes tipos de ecossistemas aquáticos, como lagoas, canais, rios e reservatórios (Thomaz 

et. al., 2009; Pitelli et. al., 2014; Amorim et. al., 2015; Diamante et. al., 2020). Esse gênero foi 

identificado em todos os territórios brasileiros, outrossim, apresenta registros na África, Ásia, 

Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul (GBIF.org, 2021). 

Na planície de inundação do alto rio Paraná (PIAP), foram registradas cinco espécies 

de Urochloa, algumas ocorrendo em outras localidades da bacia do alto rio Paraná e em 

diversos reservatórios brasileiros, incluindo o reservatório da usina hidroelétrica de Itaipu 

(Mormul et. al., 2010; Diamante et. al., 2020). Nesses locais, todas as espécies do gênero e 

principalmente U. arrecta, a qual apresenta ocorrência confirmada em áreas antropizadas de 

vários estados brasileiros (Flora do Brasil 2020), vem sendo responsáveis por diversos impactos 

negativos como a redução da diversidade de várias comunidades aquáticas, substituição da flora 

nativa e o bloqueio de canais, pontes e dutos de tomada d’água de usinas hidrelétricas (Carniatto 

et. al., 2013; Amorim et. al., 2015; Latini et. al., 2016). 

A maioria dos locais onde essa espécie invasora se encontra são antropizados (Fares et. 

al., 2020) e, em alguns casos, apresentam linhas costeiras sem vegetação ripária, o que pode ser 

considerado um fator que auxilie no estabelecimento e disseminação dessa espécie, visto que o 

sombreamento por vegetação ribeirinha nativa pode ser um fator limitante para o 
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estabelecimento de espécies invasoras, incluindo U. arrecta (Evangelista et. al., 2016). 

Ademais, U. arrecta apresenta uma alta plasticidade e pode crescer como uma forma de vida 

epífita sobre esteiras de macrófitas flutuantes à deriva. Dessa forma os tapetes de macrófitas 

aquáticas podem ser dispersores eficientes dessa macrófita invasora (Michelan et. al., 2018). 

O conjunto de características da espécie a enquadra como invasora, desse modo, a 

correta identificação e a obtenção de informações sobre sua variabilidade genética são 

fundamentais para implementar estratégias de manejo voltadas ao controle e pesquisas acerca 

de potenciais agentes de controle biológico (Pitelli et. al., 2008). Entretanto, essa identificação 

é considerada complexa e, de certo modo, confusa para espécies de Urochloa (Latini et. al., 

2016) pois diferentes espécies ocorrem em uma mesma região, como na bacia do alto rio Paraná 

(Kawakita et. al., 2016). 

Em termos de diversidade, plantas aquáticas geralmente apresentam número de espécies 

menores do que plantas terrestres (Nakamura e Kadono 2000). Em situações como essa, não só 

indica a presença de um único genótipo fundador, como pode também indicar que a manutenção 

da população se dá por meio da reprodução vegetativa e da dispersão dos propágulos para os 

diferentes locais (Lucio et. al., 2019). Especula-se que a introdução de um pequeno número de 

indivíduos de uma determinada espécie pode resultar em baixa variabilidade genética 

encontrada dentro de uma determinada população. Esse processo atua como um gargalo 

genético, limitando a variação genética das populações invasoras, em comparação com as 

populações de locais naturais (Diamante et. al., 2020; Estoup et. al., 2016). 

Ferramentas moleculares tem sido úteis para a correta identificação e análise da 

variabilidade genética das populações, incluindo as de Urochloa, em diferentes regiões da bacia 

do alto rio Paraná (Diamante et. al., 2020; Lucio et. al., 2019; Machado et. al., 2016) e de 

ecossistemas aquáticos pertencentes a outras bacias hidrográficas (Azevedo et. al., 2008; 

Cloutier et. al., 2005; Collevatti et. al., 2003).  

O uso de genoma nuclear, especificamente da região do espaçador transcrito interno 

(ITS) do DNA ribossômico nuclear, é comum para estudos filogenéticos moleculares de plantas 

(Torres González e Morton, 2005) e é utilizado em diferentes níveis taxonômicos de gramíneas 

(Wang et. al., 2017), sendo úteis para auxiliar na discriminação e identificação molecular 

(Diamante et. al., 2020). O uso do DNA do cloroplasto (cpDNA) permite a identificação de 

polimorfismos estruturais e sequenciais, os quais podem vir a ser úteis para estudos genéticos, 
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além de contribuir para reconstrução filogenética e estimativa do tempo de divergência entre 

espécies (Pessoa-Filho et. al., 2017; Machado et. al., 2016; Silva et. al., 2015; Salariato et. al., 

2010). Assim como estudos relacionados a genética populacional e evolução vegetal (Moore 

et. al., 2010). 

Diante dos potenciais efeitos negativos da introdução de espécies sobre a flora nativa e   

as potenciais consequências econômicas do crescimento descontrolado de espécies exóticas 

invasoras, é necessário entender os processos de ocupação e, principalmente, de diversificação 

das populações invasoras. Desse modo, para auxiliar a compreensão dos mecanismos de 

dispersão e colonização que fazem parte do processo de invasão de plantas aquáticas, o objetivo 

foi avaliar a diversidade genética de Urochloa arrecta em diferentes regiões da bacia do alto 

rio Paraná, a partir dos espaçadores interno transcrito (ITS) do DNA nuclear e intergênico (trnL-

trnF) do cpDNA 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Coleta de exemplares e extração de DNA 

A coleta de espécimes de Urochloa arrecta (n= 58) foi realizada em vários pontos da 

bacia do alto rio Paraná, incluindo os estados do Paraná (n= 38), Mato Grosso do Sul (n= 6) e 

São Paulo (n= 13). Foi também coletada uma amostra próxima a cidade de Primavera do Leste, 

no estado do Mato Grosso (Fig. 1). A autorização para as coletas foi cedida pela licença do 

IMASUL (Nº 71/405723/2018). Os pontos mais distantes de amostragem chegaram a valores 

superiores a 1.000 km, cujas coordenadas foram determinadas pelo GPS (Garmin eTrex® 30). 

Posteriormente, os materiais testemunho desse estudo encontra-se depositado no herbário da 

Universidade Estadual de Maringá (HUEM).  
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Fig. 1. Mapa com a identificação dos pontos de coletas de Urochloa arrecta. 

Para análise molecular, amostras de cada espécime de U. arrecta foram preservadas em 

tubo do tipo falcon com tampão TE pH 8.0 (Tris HCl (1M), EDTA (0.5mM)). 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 comparação com DNA de fago λ de 

concentração conhecida.  

 

2.2 Marcadores moleculares  

O espaçador interno transcrito (ITS), do DNA nuclear, e o espaçador intergênico 

localizado entre os genes tRNALeu e tRNAPhe do DNA do cloroplasto (cpDNA) (trnL-trnF), 

foram parcialmente amplificados utilizando os primers ITS 5a–F (5´-

TATCATTTAGAGGAAGGAG-3´) e ITS 4-R (5´-GCATATCAATAA GCGGAGGA-3´) 

(Baldwin, 1992) e trn-c-F (5´-GGAAATCGGTAGACGCTACG-3´) e trn-f-R (5´-

ATTTGAACTGGTGACACGAG-3´) (Reid et. al., 2006), respectivamente. A reação em 

cadeia da polimerase (PCR) foi conduzida no volume total de 25 μL, contendo Tris-KCl 1x 
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reaction buffer [20mM Tris-HCl (pH 8.4), 50mM KCl], MgCl2 (1.5 mM), primers (2.5 mM 

cada), dNTPs (0.1 mM cada), and 0.5 U Platinum™ Taq DNA Polymerase. 

O programa de reação de amplificação para o locus do ITS consistiu em 35 ciclos, com 

temperatura de 94°C a 30 segundos para a desnaturação, 30 segundos de anelamento a 55°C e 

1 minuto a 72°C para polimerização. Após o término dos 35 ciclos, houve um tempo de 5 min 

a 72ºC para extensão de fragmentos incompletos. Enquanto para o trnL-trnF, o programa de 

reação de amplificação se iniciou com 4 min a 92 °C, seguido de 40 ciclos de 15 segundos a 

94°C para a desnaturação, 30 segundos de anelamento a 59°C e 2 minutos a 72°C para 

polimerização, com uma etapa final de 10 min a 72ºC para extensão de fragmentos incompletos. 

Posteriormente, os produtos da PCR foram analisados em gel de agarose 1% e purificados 

seguindo o protocolo de Rosenthal et. al. (1993). Para a reação de sequenciamento foi utilizado 

o kit Big Dye Terminator. O sequenciamento foi realizado na ACTGene Análises Moleculares 

Ltda, utilizando o sequenciador automático ABI-3500. 

 

2.3 Análises genéticas 

As sequências obtidas foram editadas e alinhadas pelo algoritmo ClustalW (Thompson 

et. al., 1994), utilizando os programas BioEdit (Hall, 1999) e MEGA 7 (Kumar et. al., 2016), 

respectivamente. Os valores de similaridade de sequência foram obtidos por comparação com 

dados do GenBank, obtidos por meio da ferramenta BlastN. 

 Valores de dissimilaridade entre as sequências (p) foram calculados usando o programa 

MEGA 7.0. Os índices de diversidade de nucleotídeos e haplótipos foram calculados pelo 

DnaSP v5 (Librado e Rozas, 2009), permitindo estimar a frequência dos haplótipos nas 

populações amostradas. A rede de haplótipos foi gerada utilizando o programa PopArt (Leigh 

e Bryant, 2015). Em adição às sequências obtidas nesse estudo, sequências de Urochloa arrecta 

disponíveis no GenBank também foram utilizadas (Apêndice A). O acesso ao patrimônio 

genético foi autorizado e as sequências obtidas foram depositadas no GenBank: MW853712 - 

MW853763 (ITS) e MW863262 - MW863307 (trnL-trnF). 
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3 RESULTADOS 

Sequências de ITS (517 pb) foram obtidas para 52 exemplares de Urochloa arrecta 

provenientes dos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Para a 

região trnL-trnF foram obtidas 46 sequências (844 pb) de amostras provenientes dos mesmos 

estados. 

Considerando as sequências obtidas no estudo, para o ITS, foram identificados 6 sítios 

variáveis e 5 haplótipos, enquanto para o trnL-trnF foram identificados 9 sítios variáveis e 7 

haplótipos. Para ambos os marcadores, o H1 foi o haplótipo mais frequente, compartilhado por 

48 indivíduos das quatro localidades estudadas s para o ITS e 34 indivíduos para o trnL-trnF 

(Tabela 1). Os índices de diversidade haplotípica (h) e de nucleotídeos () foram, 

respectivamente, 0,149 e 0,00052 para o ITS e 0,4425 e 0,00081 para o trnL-trnF. No que se 

refere as sequências obtidas do GenBank, o haplótipo H1 também foi o mais frequente, 

compartilhado pelas 3 sequências de trnL-trnF e por 2 para o ITS, sendo que a sequência 

proveniente da África constituiu um haplótipo distinto das demais. 

 

Tabela 1. Distribuição dos haplótipos de Urochloa arrecta referentes ao presente estudo para 

os marcadores ITS e tnrL-trnF. 

Haplótipo Paraná São Paulo Mato Grosso do Sul Mato Grosso 

ITS 

H1 32 10 5 1 

H2 1 --- --- --- 

H3 --- --- 1 --- 

H4 1 --- --- --- 

H5 1 --- --- --- 

trnL-trnF 

H1 20 8 5 1 

H2 1 1 --- --- 



18 

 

 

 

H3 3 2 1 --- 

H4 1 --- --- --- 

H5 1 --- --- --- 

H6 1 --- --- --- 

H7 1 --- --- --- 

 

A rede de haplótipos obtida com o marcador ITS (Fig. 2), evidencia que todos os 

espécimes coletados no estado de São Paulo apresentam o mesmo haplótipo (H1), 

compartilhado com amostras obtidas do Genbank (Estado do Paraná - região do reservatório de 

Itaipu e rio Guaraguaçu) e com indivíduos das demais localidades brasileiras estudadas. O 

estado que apresentou mais variação genética foi o Paraná, com a presença de 4 dos 6 haplótipos 

obtidos em Urochloa. A sequência proveniente de Zimbábue, país da África, local onde 

Urochloa é nativa, constituiu um haplótipo distinto (distância p de 0.4% a 1.2% em relação aos 

demais) (Apêndice B). Dentre as sequências obtidas nesse estudo, o haplótipo mais distinto foi 

o H2, apresentando uma distância p de 0.6% a 1.2% em relação aos demais haplótipos.  

Fig. 2. Rede de haplótipos de U. arrecta, baseado em sequências da região nuclear ITS. 
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Contudo, a rede de haplótipos obtida com o marcador trnL-trnF (Fig. 3) evidencia que, 

apesar do estado do Paraná ter apresentado a maior variação haplotípica, com a presença de 

todos os haplótipos obtidos em Urochloa, os espécimes do estado de São Paulo também 

apresentaram variação, com a presença de 3 dos 7 haplótipos encontrados, seguido pelo Mato 

Grosso do Sul com a presença de 2 haplótipos. As sequências disponíveis no GenBank 

(provenientes do estado do Paraná e do México) compartilharam o haplótipo mais comum (H1) 

para esse marcador com 100% de similaridade com os outros espécimes (Apêndice C). Dentre 

as sequências obtidas nesse estudo, o haplótipo mais distinto foi o H5 (proveniente do estado 

do Paraná), apresentando uma distância p de 0.2% a 0.6% em relação aos demais haplótipos.  

 

Fig. 3. Rede de haplótipos de U. arrecta do Brasil, baseado em sequências da região trnL-trnF. 

 

4 DISCUSSÃO 

Os resultados indicaram a presença de baixa variação genética, em nível de haplótipo 

nas populações de Urochloa arrecta analisadas. Não foi observada uma estrutura 

filogeográfica, visto que um mesmo haplótipo pôde ser encontrado em espécimes de locais com 

distâncias superiores a 7.000 km, enquanto haplótipos distintos foram obtidos de espécimes 

próximos geograficamente (191 km de distância). O haplótipo H1 ocorreu em 87,27% e 72,34% 
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dos espécimes para as regiões ITS e trnL-trnF, respectivamente, abrangendo, além do exemplar 

proveniente do México, os quatro estados brasileiros analisados.  

Baixos níveis de diversidade genética têm sido relatados para espécies aquáticas 

invasoras (Lucio et. al., 2019; Amsellem et. al., 2000, Lambertini et. al., 2010), entre elas, as 

populações de Urochloa do extenso reservatório de Itaipu (Diamante et. al., 2020).  Reprodução 

clonal tende a gerar populações geneticamente uniformes. Nesse estudo, realizado com  um 

maior número de indivíduos e com uma área de amostragem mais ampla do que o trabalho de 

Diamante et. al. (2020), incluindo os estados com maior concentração de Urochloa (Latini et. 

al., 2016) a baixa variação se manteve, apesar da presença de diferentes haplótipos, uma vez 

que os mesmos foram encontrados, na grande maioria das vezes, em apenas um indivíduo.  

Há indícios de que os processos envolvidos na invasão de espécies podem resultar em 

diferenças genéticas entre a população introduzida em um novo ambiente e a população desta 

mesma espécie proveniente do ambiente nativo (Bossdorf et. al., 2005; Dietiz e Edwards, 

2006). Amostras de U. arrecta deste estudo apresentaram o mesmo haplótipo da amostra 

proveniente do México. Entretanto, quando comparadas com a amostra da África, país de 

origem, houve diferença haplotípica. Contudo, até o momento, infelizmente, não há outras 

sequências disponíveis em banco de dados referentes a esta espécie na região onde é 

considerada nativa. Portanto, ainda não é possível inferir se a população introduzida no Brasil 

apresenta uma baixa ou alta variação genética quando comparada com espécimes da região 

nativa.  

É comum que as populações introduzidas apresentem menor diversidade genética sem 

enfrentar nenhum desafio. Entretanto, a diversidade pode ser maior do que o esperado quando 

há um número grande de indivíduos introduzidos é alto ou ocorre um alto número de eventos 

de introdução (Estoup et. al., 2016). No histórico da invasão de Urochloa, os registros são que 

ela teve origem da África, introduzida no pantanal (estado do Mato Grosso) como forrageira, 

se espalhando durante as inundações (Latini et. al., 2016).  É sabido que essa família é capaz 

de se propagar por estolões (Amorim et. al., 2015) e por rizomas, ou qualquer outro fragmento 

que possa ser transportado pelo fluxo da água (Michelan et. al., 2018; Pott et. al., 2011), o que 

acaba auxiliando na dispersão e tornando um dos requisitos para sucesso na invasão. Ademais, 

experimentos relacionados à regeneração de U. arrecta mostraram que ela se recupera de forma 

muito eficiente por meio de fragmentos assexuados (Michelan et. al., 2010). 
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 Dispersão de propágulos é um provável meio de reprodução dessa espécie na bacia do 

alto Paraná e isso poderia levar à baixa variabilidade genética apresentada nesse estudo. Apesar 

da limitação em relação ao número de indivíduos em algumas das áreas estudadas, a presença 

de um haplótipo amplamente disperso em uma grande área é condizente com a expectativa de 

reprodução clonal (Santamaría, 2002). O sistema reprodutivo de uma planta determina 

oportunidades para evolução adaptativa, visto que apresenta influência importante em 

diferentes parâmetros genéticos populacionais, incluindo recombinação genética, tamanho 

efetivo da população, fluxo gênico e partição da diversidade genética dentro e entre as 

populações (Barrett et. al., 2008). 

É possível considerar, também, uma sequência temporal das invasões que, no caso de 

Urochloa, se inicia com a introdução no pantanal matogrossense, atingindo posteriormente e 

possivelmente os Estados de São Paulo e Paraná, via ambientes aquáticos ou até mesmo por 

ação antrópica. No caso de uma dispersão natural, sabendo que a espécie pode se reproduzir a 

partir de propágulos, os propágulos podem ser transportados pelo fluxo de água nos ambientes 

aquáticos da região que, no caso da bacia do rio Paraná, fluem  na direção Sudoeste, onde fica 

o reservatório de Itaipu. 

Se a introdução no território brasileiro ocorreu a partir de poucos indivíduos, hipótese 

que foi levantada no estudo de Diamante et. al. (2020), dois efeitos podem ter influenciado o 

padrão genético dessa população no país: o efeito do fundador e o gargalo genético. Esse último 

pode vir a aumentar a aptidão da população e impulsionar sua invasividade (Estoup et. al., 

2016). A presença de poucos haplótipos ou haplótipos únicos em uma população, conforme 

evidenciado nesse estudo, não inviabiliza a alta invasibilidade. Na realidade, alguns trabalhos 

relatam que não só a diversidade genética, mas também a plasticidade fenotípica, tem sido 

proposta como fatores contribuintes para o sucesso da invasão em plantas (Richardson e Pysek, 

2006). 

Outra evidência que deve ser destacada, a partir da comparação das redes de haplótipos 

obtidas, é que o marcador molecular da região do cpDNA detectou maior diversidade 

haplotípica quando comparado com o ITS. Esse fato pode ser explicado por essa região cpDNA 

ser suscetível a acumular mutações, uma vez que regiões com graus elevados de variação têm 

sido encontradas no genoma do cloroplasto (Collevatti et. al., 2003; Cloutier et. al., 2005), como 

em pesquisas sobre variabilidade genética de  outras plantas aquáticas (Diamante et. al., 2020; 

Lucio et. al., 2019; Machado et. al., 2016; Silva et. al., 2015; Salariato et. al., 2010). 
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Nesse contexto, os dados obtidos contribuem para o conhecimento da variabilidade 

genética de Urochloa arrecta no Brasil, auxiliando na compreensão dos mecanismos 

reprodutivos e de invasão utilizados pela espécie, visto que quando presente, a espécie deve ser 

manejada de forma rápida e eficiente, pois tende a eliminar espécies nativas. Assim como as 

possíveis implicações para a ecologia de planícies de inundação e às espécies de macrófitas 

exóticas invasoras, especialmente, por ser U. arrecta uma espécie com dispersão eficiente, 

caracterizando-a como potencial invasor bem sucedido em diversos ambientes com/de grande 

escala espacial.  
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APÊNDICE A – Sequências de DNA de Urochloa arrecta utilizadas nesse estudo 

Haplótipo 
Localização 

Nº de acesso do 

GenBank 
Referência 

ITS trnL-trnF 

H6 ---- África (Zimbábue) AY346348 Torres González e Morton (2005) 

---- H1 México GU594536 Salariato et. al., 2010 

H1 H1 Brasil (Reservatório de Itaipu) 
MK424947 

MK425009 
Diamante et. al., 2020 

H1 H1 Brasil (Paraná- rio Guaraguaçu) 
MK424934 

MK424985 
Diamante et. al., 2020 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853712 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853713 

 
Este estudo 

H1 H2 Brasil (Paraná) 
MW853714 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853715 

 
Este estudo 

---- H1 Brasil (São Paulo)  Este estudo 

H1 ---- Brasil (São Paulo) MW853716 Este estudo 

H1 H1 Brasil (São Paulo) 
MW853717 

 
Este estudo 



29 

 

 

 

H1 ---- Brasil (Paraná) MW853718 Este estudo 

---- H1 Brasil (São Paulo)  Este estudo 

H1 H2 Brasil (São Paulo) 
MW853719 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (São Paulo) 
MW853720 

 
Este estudo 

---- H1 Brasil (São Paulo)  Este estudo 

H1 ---- Brasil (São Paulo) MW853721 Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853722 

 
Este estudo 

---- H1 Brasil (Paraná)  Este estudo 

H1 H1 Brasil (Mato Grosso do Sul) 
MW853723 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853724 

 
Este estudo 

H1 ---- Brasil (Paraná) MW853725 Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853726 

 
Este estudo 

H2 ---- Brasil (Paraná) MW853727 Este estudo 

H1 H1 Brasil (São Paulo) 
MW853728 

 
Este estudo 



30 

 

 

 

H1 H1 Brasil (São Paulo) 
MW853729 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853730 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853731 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853732 

 
Este estudo 

H1 ---- Brasil (Paraná) MW853733 Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853734 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Mato Grosso do Sul) 
MW853735 

 
Este estudo 

H3 H1 Brasil (Mato Grosso do Sul) 
MW853736 

 
Este estudo 

H1 ---- Brasil (Paraná) MW853737 Este estudo 

H1 ---- Brasil (Paraná) MW853738 Este estudo 

H1 H1 Brasil (Mato Grosso do Sul) 
MW853739 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Mato Grosso do Sul) 
MW853740 

 
Este estudo 
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H1 H3 Brasil (Mato Grosso do Sul) 
MW853741 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853742 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853743 

 
Este estudo 

H1 ---- Brasil (Paraná) MW853744 Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853745 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Mato Grosso) 
MW853746 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853747 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853748 

 
Este estudo 

H1 H4 Brasil (Paraná) 
MW853749 

 
Este estudo 

H1 H3 Brasil (Paraná) 
MW853750 

 
Este estudo 

---- H1 Brasil (Paraná)  Este estudo 

---- H1 Brasil (Paraná)  Este estudo 
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H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853751 

 
Este estudo 

H1 H5 Brasil (Paraná) 
MW853752 

 
Este estudo 

H1 ---- Brasil (Paraná) MW853753 Este estudo 

H4 ---- Brasil (Paraná) MW853754 Este estudo 

H1 H3 Brasil (Paraná) 
MW853755 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (Paraná) 
MW853756 

 
Este estudo 

H1 H1 Brasil (São Paulo) 
MW853757 

 
Este estudo 

H1 H3 Brasil (São Paulo) 
MW853758 

 
Este estudo 

H1 H3 Brasil (São Paulo) 
MW853759 

 
Este estudo 

H1 H6 Brasil (Paraná) 
MW853760 

 
Este estudo 

H1 ---- Brasil (Paraná) MW853761 Este estudo 

H5 H7 Brasil (Paraná) 
MW853762 

 
Este estudo 
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H1 H3 Brasil (Paraná) 
MW853763 

 
Este estudo 
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APÊNDICE B – Valores de distância p entre as sequências da região ITS obtidas no GenBank e sequências de Urochloa arrecta obtidas no estudo, 

agrupadas de acordo com o haplótipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Urochloa arrecta (H1)        

2.   Urochloa arrecta (H2) 0.008       

3.   Urochloa arrecta (H3) 0.002 0.010      

4.   Urochloa arrecta (H4) 0.002 0.006 0.004     

5.   Urochloa arrecta (H5) 0.002 0.010 0.004 0.004    

6.  Urochloa arrecta (Itaipu) (H1) 0.000 0.008 0.002 0.002 0.002   

7.  Urochloa arrecta (rio Guaraguaçu) (H1) 0.000 0.008 0.002 0.002 0.002 0.000  

8.   Urochloa arrecta (Zimbábue) (H6) 0.004 0.012 0.006 0.006 0.006 0.004 0.004 
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APÊNDICE C – Valores de distância p entre as sequências da região trnL-trnF obtidas no GenBank e sequências de Urochloa arrecta obtidas no 

estudo, agrupadas de acordo com o haplótipo. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Urochloa arrecta (H1)          

2.   Urochloa arrecta (H2) 0.002         

3.   Urochloa arrecta (H3) 0.001 0.004        

4.   Urochloa arrecta (H4) 0.001 0.004 0.002       

5.   Urochloa arrecta (H5) 0.004 0.006 0.005 0.002      

6.   Urochloa arrecta (H6) 0.002 0.005 0.004 0.001 0.004     

7.   Urochloa arrecta (H7) 0.002 0.005 0.004 0.004 0.006 0.005    

8.  Urochloa arrecta (Itaipu) (H1) 0.000 0.002 0.001 0.001 0.004 0.002 0.002   

9.  Urochloa arrecta (rio Guaraguaçu) (H1) 0.000 0.002 0.001 0.001 0.004 0.002 0.002 0.000  

10.  Urochloa arrecta (México) (H1) 0.000 0.002 0.001 0.001 0.004 0.002 0.002 0.000 0.000 


