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Introdução – A indução de duplicação de cromossomo s tem sido uma ferramenta utilizada no 
melhoramento de bana neira para a produção de autotet raploides que serão u tilizados como 
doadores de gametas 2n e que quando cruzados com diploides melhorados geram triploides  
secundários. Objetivos – Determinar o tama nho de exp lante utilizado para o tratamento com 
colchicina que permita maior eficiência no processo de re generação de plantas com cromoss omos 
duplicados. Material e métodos – O trabalho foi realizad o na Embrapa Mandioca e Fruticult ura, 
localizada em Cruz da s Almas, Bahia, no Laboratório de Cultura d e Tecidos. Foram utilizados 
explantes de diferentes tamanhos (0,10 cm; 0,25 cm; 0,50 cm) de dois diplo ides AA (Cultivar Ouro, 
Tjau Lagada), expostos ao antimitótico colchicina (2,5 mM) em solução sob agitação (20rpm), por 
períodos de 24 e 48 ho ras. Após três subcultivos em meio de cultura MS contendo 3,75 mg L -1 de 
BAP (6-Benzilaminopurina), amostras de plant as in vitro foram coletadas e obt idas suspensões 
nucleares em tampão LB01, utilizando como padrão int erno Citrus sinensis (2C = 0,745 pg). O 
citômetro de fluxo Attune® Acoustic Focu sing (Life Technologies)  foi utilizad o para me dir a 
fluorescência de núcleos corados com iodeto de propídeo, contabilizando no mínimo 10 mil eventos. 
Resultados – Das 240 plantas do genótipo Tjau Lagada utilizadas no início do experimento, obteve-
se um número estimado de 1961 plantas, ou seja, sete vezes mais o número d e plantas in icial. 
Enquanto que o genótipo Ouro, ob teve-se 148 plantas das 192 introdu zidas incialmente, com perda 
de cerca de 22% do número inicial  de plantas utilizadas no experimento devido a ocorrênci a de 
contaminações no decorrer do experimento, além da possível resposta fisiológica dos gen ótipos 
utilizados. Das 159 plantas anali sadas por cit ometria de fluxo do genótipo Tjau Lagada, 82, não 
tiveram seus cromossomos duplicados; 29 era m tetraploides (18,2%) e 48 foram mixoploides. Já  
para o genótipo Ouro, analisou-se  54 plantas,  das quais,  41 mantive ram a ploidia, ou seja, não 
duplicaram seus cromossomos; 3 eram tetraploides (5,5%) e, 10 apr esentaram mixoploidia. Os 
mixoploides apresentam células diploides e tetraploides no mesmo tecido, pois nem todas as células 
são igualmente afetadas pelo antimitótico durante a indu ção de poliploidização, sendo necessário  
um maior número de s ubcultivos para dissociar quimeras e obter plantas que apresentem apenas  
um nível de ploidia.  Outro fator qu e pode influ enciar na o btenção de plantas com cromossomos 
duplicados relaciona-se ao tamanho dos explan tes utilizados na indução de polip loidia. Assim era  
esperado que quanto menor o tamanho do material v egetal exposto ao agente antimitótico, maior 
seria a eficiência na obt enção de autotetraploides. Entretanto, foi verificado exatamente o contrário;  
os explantes de maior tamanho testado (0,50 cm) foram os que produziram maior número de plantas 
com o número de cro mossomos duplicado, t anto nos tra tamentos por 24 hs qu anto no de 48 hs. 
Verificou-se na Tjau Lagada que 38,46% das plantas analisadas oriundas de meristemas com 0,50 
cm tratados por 24 hs eram tetraploides, en quanto que apenas 6, 85% das plantas obtid as de 
meristemas com 0,10 cm eram tetraploides. Conclusões – A exposição dos genótipos Tjau Lagada 
e Ouro à colchicina por um período de 24 horas possibilitou maior taxa de explantes autotetraploides 
no tamanho de 0,50 cm, assim como, maior produção de plantas mixoploides.  
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