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Panorama do Artigo 

Como? 
● Marcadores de microssatélites (SSR) e um marcador específico do gene Rc 

para o genótipo 48 adesões de arroz “daninho” da Califórnia, do Sul dos 

Estados Unidos, para o arroz selvagem e o arroz cultivado em 99 loci  

 

Oryza sativa f. spontanea Rosh 

Objetivos do trabalho? 
●  Investigar a diversidade genética e as relações do “arroz daninho” 

da Califórnia,  a fim de obter insights sobre suas origens 

evolucionárias 

 

Hipótese? 
● Diversidade genética dos biótipos do arroz herbáceo e suas relações 

com outros grupos de arroz indicariam múltiplas origens evolutivas 

independentes do arroz herbáceo da Califórnia  

 

Abordagem? 
● Abordagens filogenética, de estruturação populacional e distância 

genética  

 



Contexto 
● Hipótese “endoferal” - parentes da cultura 

de ervas daninhas são derivados 

diretamente da cultura como resultado da 

desdomesticação (Gressel, 2005) 

● As populações locais poderiam ter 

descendido de: 

Cultivares cultivadas localmente ou  

Cultivares distantes, transportadas através 

do movimento de sementes contaminadas 

-Arroz dos EUA e asiático contém gene Rc 

 

● Hipótese “exoferal” afirma que as 

populações de ervas daninhas são o 

resultado da hibridação do cultivo com 

seu parente selvagem (Ellstrand et al., 

2010; Gressel, 2005) 

 

● hipóteses são não-mutuamente 

exclusivas, e é possível que uma população 

de ervas daninhas possa ter contribuições 

genéticas de vários antepassados 

selvagens, daninhas ou domesticados. 

 

 

Oryza sativa f. spontanea Rosh 
 

● Conhecido como Arroz vermelho  

 

● Principal “praga” - mesma 

espécie do arroz cultivado 

 

● Pericarpo de semente vermelha 

 

● Maior dormência da semente 

 

● Abertura das vagens (high seed 

shattering) 

 

● perdas de produção de até 49% 

(Shivrain et al., 2009) 

 

● identificação na fase final de 

amadurecimento da planta 

 

● Só em 2003 relato 1 biotipo em 

2016 já temos mais de 60 

campos em mais de 2mi ha 

(California) 

 



Metodologia 
Material Vegetal 

● TOTAL: 96 amostras de arroz “daninha”, silvestres e 

cultivadas 

 

● 46 arroz “daninha” da Califórnia - 18 coletadas em 2006 e 28 

em 2016  

Arrozais comerciais em cinco dos nove principais produtores de 

arroz (Glenn, Colusa, Butte, Yuba e Sutter) na região norte do 

Vale do Sacramento, na Califórnia 

 

20 adesões de arroz daninho do sul dos Estados Unidos 

(Arkansas, Mississippi, Missouri, Louisiana e Texas) e  

8 adesões de arroz selvagem. 

 

22 adesões de arroz cultivado: 6 japonica temperada, 4 

japonica tropical, 5 indica, 5 aus, 1 grupo aromático V, e 2 

adesões de arroz especial de pericarpo vermelho 

 

Análise Genética 
● DNA genômico - protocolo de extração de acetato de 

potássio TE modificado (Tai & Tanksley, 1990) 

● ADN genómico 98 marcadores de microssatélites 

(SSR) e 1 marcador específico do género Rc 

(Subudhi et al., 2012) 

● PCR 

 

As diferenças alélicas com base no: 

● Tamanho do alelo para análise da diversidade genética 

(GenAlEx) e da  

● Estrutura da população.  

 

● Os dados genéticos pontuados como presentes (1) ou 

ausentes (0) para cada alelo para a construção de 

árvores filogenéticas. 

 

 

Aresta tamanho Grão Casca Pericarpo Rc gene 



Metodologia 
Análise Genética 

Diferenciar biótipos de arroz herbáceo existentes na Califórnia e no 

sul dos Estados Unidos foram utilizados: 

● índices de diversidade genética e diferenciação ( incluindo o 

número médio de alelos detectados por locus); 

● Índice de diversidade de Shannon; 

● Heterozigosidade observada e esperada; 

● Heterozigosidade esperada imparcial e  

● Coeficiente de consangüinidade, para biotipos de arroz 

herbáceo (populações) com software GenAlEx v6.5 (Peakall 

& Smouse, 2006).  

 

● Diferenças genéticas entre os grupos de arroz de ervas 

daninhas da Califórnia por Análise de variância molecular 

(AMOVA) no software GenAlEx. 

 

Comparação geral 

● Estrutura genética com STRUCTURE (Pritchard, Stephens, 

& Donnelly, 2000; Falush et al., 2003 

● Diferença genética com índice de fixação de pares (FST) 



Resultados 

Na análise filogenética, indivíduos de 

arroz vermelho foram agrupados por 

biótipo, indicando que na Califórnia os 

biótipos as amostras podem ser 

facilmente classificadas pelo fenótipo 

em grupos com significado biológico e 

genético. 



Duas variedades 

não certificadas de 

arroz, cultivadas na 

Califórnia (RR125 e 

RR126), foram 

agrupadas com 

arroz de ervas 

daninhas da 

Califórnia.  

indicando que 

essas variedades 

de arroz especial 

com pericarpo 

vermelho estão 

relacionadas aos 

arrozes da 

Califórnia.  



• Essa divisão do arroz daninho em grupos separados 

provavelmente indica pelo menos quatro origens evolutivas 

separadas do arroz de ervas daninhas da Califórnia a partir 

de diversas linhagens de arroz cultivado, danificado e 

selvagem.  

 

• De fato, os quatro principais grupos de arroz com ervas 

daninhas são bastante divergentes entre si com base na 

análise dos componentes principais 

Resultados 



No entanto, alguns grupos de arroz, 

especialmente arroz selvagem e arroz 

indica, são heterogêneos geneticamente, 

com genótipos atribuídos a vários 

agrupamentos genéticos.  



A análise da STRUCTURE também identificou indivíduos misturados, indicando a 

hibridação do arroz com ervas daninhas, tanto com outros biótipos de arroz com ervas 

daninhas quanto com o arroz selvagem e cultivado, apesar do fato de o arroz ser 

primariamente autofertilização com taxas de cruzamento geralmente baixas (0,4% -

11%).  

É provável que a hibridação entre grupos de arroz tenha ocorrido muitos anos ou gerações atrás.  



O arroz daninho tipo 5 foi mostrado nas análises 

filogenética, Structure e PCA como estando 

intimamente relacionado às cultivares japonica, 

levantando questões sobre se é derivado 

diretamente das cultivares temperadas japonica 

cultivadas na Califórnia ou de cultivares 

tropicais japonica fora da Califórnia e 

importadas. 





Conclusões 
• Os cinco principais biótipos de arroz daninho da Califórnia não estão todos 

intimamente relacionados e têm uma linhagem diversa de várias linhagens principais 

de arroz cultivado e arroz selvagem, bem como relações com arroz de ervas 

daninhas do sul dos Estados Unidos.  

• A maioria dos biótipos é provavelmente derivada de origens independentes fora da 

Califórnia, embora a hibridação entre biótipos ou com cultivares locais possa 

contribuir para a evolução das populações de arroz com ervas daninhas. 

• A recente redescoberta e rápida disseminação de biótipos de arroz daninho com 

origens evolucionárias fora da Califórnia destacam a necessidade de melhor manejo 

das populações de plantas daninhas atuais e medidas para evitar novas introduções 

de arroz na Califórnia.  



Obrigado!  


