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Resumo: Esse trabalho teve por objetivo estimar a ploidia de bananeiras submetidas à 
indução de duplicação de cromossomos, com base no peso de discos foliares e 
densidade de estômatos. Brotações axilares de bananeira diploide cultivar Ouro foram 
inoculadas em meio líquido MS contendo o agente antimitótico amiprofos-metil (APM) 
nas concentrações 0; 10; 20 e 30 µM L-1 e tempos de exposição de 24 e 48 h e 
colchicina na dose de 2,5 mM L-1 24h. Em seguida, os explantes foram transferidos para 
meio MS semisólido suplementdo com 2,5 mg. L-1 de BAP. Após três subcultivos, as 
brotações foram alongadas e enraizadas em meio MS desprovido de BAP. As plantas 
obtidas foram plantadas em tubetes contendo mistura de solo, substrato comercial, 
vermiculita e areia em casa de vegetação. Após 110 dias discos foliares foram retirados 
da terceira folha expandida, utilizando um vazador de 1,75 cm de diâmetro. A massa 
fresca e seca de cada disco determinada em balança de precisão (0,001 g), sendo a 
massa seca obtida após secagem em estufa de ventilação forçada (60 ºC por 48 horas) e 
massa específica de cada disco, em mg cm-2, foi determinada dividindo-se a massa 
fresca ou seca (mg) de cada disco pela área do vazador (cm-2). Da mesma folha foram 
preparadas lâminas contendo três amostras aleatórias da parte abaxial das folhas por 
impressão digital, com o uso de cola de secagem rápida, para contagem de estômatos. A 
comparação dos resultados da citometria de fluxo com o de massa dos discos foliares 
mostrou que os tetraploides apresentaram discos foliares com massa fresca acima de 
0,110g. Entretanto, pela análise de densidade de estômatos apenas os diploides poderam 
ser identificados, não sendo possível separar os tetraploides e mixoploides. A 
combinação das duas técnicas constitui uma estratégia para pré-seleção dos possíveis 
tetraploides e eliminação dos diploides antes da análise por citometria de fluxo.  
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