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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação é composta por um artigo intitulado “Meiotic
behavior in full and half-sib hybrids between Brachiaria ruziziensis and
B. brizantha (Poaceae)” originado a partir da análise de quatro híbridos
interespecíficos de Brachiaria, o qual será submetido à revista
GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY.
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RESUMO. O comportamento meiótico de quatro híbridos interespecíficos promissores
(três sexuais: HBGC313, HBGC315, irmãos-germanos, e HBGC324; e um apomítico:
HBGC325; estes últimos também irmãos-germanos, porém meios-irmãos em relação
aos dois primeiros) foi avaliado. Os genitores femininos foram dois acessos sexuais
tetraploidizados artificialmente de B. ruziziensis (R41 e R44: 2n = 4x = 36), os quais
foram cruzados com um genótipo apomítico agronomicamente superior de B. brizantha
(B140). A análise de células em diacinese revelou a presença de configurações
cromossômicas multivalentes variando de um a três quadrivalentes em alguns
meiócitos, sugerindo que a recombinação genética e a introgressão de genes de interesse
de B. brizantha em B. ruziziensis é possível. Os quatro híbridos apresentaram diferentes
freqüências e tipos de anormalidades meióticas. Embora algumas anormalidades tenham
sido comuns entre os híbridos, outras foram genótipo-específicas. O híbrido HBGC324
foi o mais estável em seu comportamento meiótico, podendo ser utilizado como genitor
sexual em futuros cruzamentos no programa de melhoramento. Uma anormalidade
relacionada à orientação do fuso (uma possível mutação fuso divergente) foi encontrada
pela primeira vez em Brachiaria em dois dos híbridos analisados (HBGC313 e
HBGC325). A partir de dados acumulados de estudos citogenéticos em híbridos,
tornou-se óbvio que a análise citogenética é fundamental no programa de melhoramento
de Brachiaria. A freqüência e os tipos de anormalidades meióticas podem afetar a
fertilidade do pólen e a produção de sementes, determinando, assim, quais genótipos
podem continuar no processo de desenvolvimento de cultivares e quais podem ser
usados com sucesso como genitores no programa de melhoramento para o
desenvolvimento de cultivares superiores. Com base nos presentes resultados, somente
o híbrido HBGC324 é recomendado para permanecer no programa.
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Abstract. The meiotic behavior of four interspecific promising hybrids (three sexual:
HBGC313, HBGC315, which are full-sibs, and HBGC324; and one apomictic:
HBGC325, which are also full-sibs, and half-sibs to the two previous ones) was
evaluated. The female genitors were two artificially tetraploidized sexual accessions of
B. ruziziensis (R41 and R44: 2n = 4x = 36), which were crossed to an agronomically
superior tetraploid apomictic genotype of B. brizantha (B140). Analysis of cells in
diakinesis revealed multivalent chromosome configurations ranging from one to three
quadrivalents in some meiocytes, suggesting that genetic recombination and
introgression of specific target genes from B. brizantha into B. ruziziensis can be
expected. The four hybrids presented varying frequencies and types of meiotic
abnormalities. Although some abnormalities were common among hybrids, others were
genotype-specific. Hybrid HBGC324 was the least affected and could be used as a
sexual genitor in future crosses in the breeding program. One abnormality related to
spindle orientation (a putative divergent spindle mutation) was recorded for the first
time in the two of the present hybrids (HBGC313 and HBGC325). From the expertise
gathered through cytological studies on Brachiaria hybrids, it has become obvious that
cytogenetical analysis is fundamental in breeding programs involving polyploid species.
The frequencies and types of abnormalities may impact pollen fertility and potential of
seed production, thus determining which genotypes can continue in the process of
cultivar development and which can be successfully used as genitors in the breeding for
superior forage performance. Based on the present results, only hybrid HBGC324 is
recommended to remain in the program.
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