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O Brasil é um país que possui um domínio fitogeográfico de Orchidaceae do continente 

americano e do mundo, apresentando aproximadamente 2.419 espécies e 900 gêneros, dessas 

200 ocorrem no Brasil e 1.620 espécies são endêmicas. O gênero Catasetum é neotropical, com 

cerca de 130 espécies, onde para o Centro Oeste são citadas 23 espécies. A hibridação 

interespecífica é a principal e maior causa da morfologia, variação de gêneros e de espécies 

vegetais, sendo estes responsáveis pelo aumento da diversidade e adaptabilidade genética entre 

as espécies. Como na maioria das linhagens híbridas, os cruzamentos entre o mesmo gênero e 

entre parentais, tem a finalidade de adquirir melhores características desejáveis. O híbrido C. 

penang é uma espécie advinda do cruzamento dos híbridos C. susan fuchs e C. pileatum, onde 

esses vieram de cruzamentos intraespecíficos. O gênero Catasetum apresenta o número 

cromossômico básico de x=27 e x=28. Com isso, o estudo objetivou em apresentar pela primeira 

vez o número cromossômico do híbrido Catasetum penang. No laboratório de Citogenética e 

Cultura de tecido vegetal da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Alta Floresta- 

MT, 20 meristemas radiculares foram utilizados para a realização da citogenética, cada 

meristema apresentava aproximadamente 3 cm de comprimento, foram colocados no bloqueio 

celular em solução de APM na concentração 3µM por 15 horas à 4°C e fixadas em solução 

metanol-acético (PA) na proporção de 3:1 sobre as mesmas condições de temperatura por 24 

horas, posteriormente transferidas para tubos do tipo Eppendorf
® 

contendo 200µL de enzima 

Pectinase SIGMA
®
, permanecendo por 5 horas à 35°C em banho-maria. As lâminas preparadas 

pela técnica de dissociação celular, secagem ao ar e em placa aquecedora à 50°C e coradas com 

Giensa 3% por 3 minutos, lavadas 3 vezes em água destilada. As imagens (metáfases) de 

interesse foram fotografadas com o uso de objetiva de 100x em um microscópio fotômico 

binocular (Leica ICC 50) acoplado a um computador e no software LAZ EZ V1. 7.0.  Assim 

verifica-se que o híbrido em estudo Catasetum penang apresenta 54 cromossomos.  Onde 

conclui-se que a espécie possui cromossomos de tamanho reduzidos e sendo esta 2n=54 

cromossomos, através desse estudo pode-se apresentar informações relevantes sobre a espécie, 

fornecendo características citológicas e cromossômicas que auxiliarão no entendimento de 

variações genéticas envolvidas na evolução do grupo. 
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