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A quinoa pertence à família Amaranthaceae e gênero Chenopodium. É uma planta de 
grande valor alimentício por ser considerado um alimento completo para nutrição 
humana. Adicional a seu número cromossômico e ploidia (tetraploide), se tem um 
conhecimento limitado da sua citogenética. Para Colômbia não existem relatos de 
estudos citogenéticos para as espécies. Com base neste conhecimento o presente 
estudo teve como objetivo utilizar ferramentas da citogenética para investigar duas 
espécies de Chenopodium estabelecendo o tratamento adequado. As plantas de quinoa 
foram obtidas no município de Cumbal departamento de Nariño, Colômbia, onde 
foram coletadas três variedades de Ch. quinoa, duas variedades melhoradas(quinoa 
pasankalla e quinoa rosada de huancayo), uma variedade local (quinoa Nariño), e um 
parente silvestre de Ch. album (alpaquinoa). Os meristemas radiculares de 1 cm de 
comprimento foram obtidos a partir de sementes germinadas em papel filtro úmido a 
uma temperatura ambiente por 48 horas. As regiões apicais das raízes foram 
submetidas a diferentes tratamentos: 8-hidroxiquinoleína (8AQ), colchicina 50mg e 
colchicina100mg. As amostras foram armazenadas em geladeira a 4ºC por 24 horas e 
em seguida lavadas em água destilada por três vezes durante 5 minutos, 
posteriormente foram fixadas em solução de Carnoy e armazenadas a 4ºC por 24 
horas. Para a digestão das raízes utilizou-se solução ácida de HCl (1N) por 15 minutos 
a 60ºC. As raízes foram esmagadas em lâminas com orceína a 2% e analisadas ao 
microscópio óptico. O tratamento 8AQ teve uma melhor resposta para quinoa Nariño 
com 100% de observação de concentração de cromatinas, as demais variedades com 
44.3%. Para o tratamento colchicina 50mg notou-se um comportamento homogêneo 
em todas as variedades analisadas, com 37,5% de observação; o tratamento colchicina 
100mg, obteve reposta em quinoa Nariño e alpaquinoa com 20% de observação de 
cromatina, e 0% para as outras variedades. O melhor tratamento foi 8AQ com 57,5% 
com visualização de cromossomos. A citogenética clássica é uma ferramenta que 
pode contribuir para o estudo de mitose em Chenopodium, porém, é necessário provar 
novos protocolos, considerando a importância do estudo para o desenvolvimento de 
variedades com características superiores obtidas por introdução de genes de seus 
parentes silvestres. 
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