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A família Orchidaceae formada por cerca de 25.000 espécies distribuídas em cerca de 800  

gêneros. O gênero Catasetum C. Rich. ex Kunth  tem  em torno de 168 espécies pelas Américas 

Central e do Sul. São plantas epífitas com pseudobulbos cilíndricos e carnosos com tamanhos 

variável, alongadas com até 12 folhas decíduas. Devido ao fato do gênero Catasetum apresentar 

vasta diversidade morfológica, cromossômica e numérica, apresenta aneuplodia e poliploidia, 

tendo como valor para número básico n=18. No entanto, número básico ainda é incerto com os 

mais variados valores, a exemplo das espécies C. longifolium com 2n=36, C. faustii com 2n=50, 

e C. tigrinum com 2n=50.  Análises cariotípicas tem sido de grande acuidade para a genética, 

deste modo o presente trabalho teve como objetivo definir e classificar a caracterização 

citogenética do híbrido advindo de Catasetum apolloi X Catasetum macrocarpum.  Em 

laboratório foram utilizadas cerca de 20 meristemas radiculares obtidos da germinação in vitro 

de C. apolloi X C. macrocarpum usando meio de cultura isento de fitoreguladores. Os 

meristemas após atingirem 3 cm de comprimento foram submetidos ao processo de bloqueio 

celular em solução de APM na concentração de 3μM por 15 horas a 4ºC e fixadas em solução 

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

posteriormente transferidas para tubos do tipo Eppendorf
®
 contendo 200μL de enzima Pectinase 

SIGMA
®
, permanecendo por 5 horas a 35ºC em banho-maria. As lâminas foram preparadas pela 

técnica de dissociação celular, secagem ao ar e em placa aquecedora a 50ºC e submetidas à 

solução Giemsa a 3% por 3 minutos. As imagens (metáfases) de interesse foram fotografadas 

com o uso de objetiva de 100X de um microscópio fotômico binocular (Leica ICC 50) acoplado 

a um computador e no software LAZ EZ V1. 7.0. O híbrido em estudo apresentou o número 

2n=54 cromossomos. Alguns estudos apontam que o número cromossômico do gênero 

Catasetum pode variar entre populações de diferentes localidades. Deste modo, o número 

cromossômico pode apresentar informações importantes que possam contribuir  no entendimento 

de variações genéticas que ocorrem dentro do gênero Catasetum. 
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