
INTERAÇÃO ENTRE ALELOS DE 
UM MESMO GENE 
• Dominância Completa

• Dominância Incompleta 

• Codominância.



VAMOS RELEMBRAR

• Alelo dominante: Sempre manifesta sua característica podendo ser 
em homozigose e heterozigose.

• Alelo recessivo: Só manifesta sua característica na ausência do 
dominante em homozigose.

• Como as letras são escolhidas:
• Geralmente a letra que representa a característica

recessiva.

BB – Rosa Vermelha
Bb – Rosa Vermelha
bb – Rosa Branca

NESSE EXEMPLO EXISTE 
RELAÇÃO DE DOMINÂNCIA E 

RECESSIVIDADE ENTRE OS 
ALELOS!



DOMINÂNCIA COMPLETA

• A dominância completa é 
aquela mais simples, em que um 
alelo suprime a manifestação de 
outro quando em heterozigose. 

• Isso faz com que o fenótipo de 
um indivíduo em heterozigose 
seja igual ao fenótipo de um 
indivíduo homozigoto 
dominante.



EXEMPLO DE DOMINÂNCIA COMPLETA

• O exemplo mais clássico de 
dominância é o albinismo, 
uma desordem genética em 
que se observa um defeito na 
produção de melanina, 
pigmento responsável pela cor 
da pele e dos pelos. O alelo A
determina a produção de 
melanina, e o alelo a define a 
sua não produção.



CRUZAMENTO EM DOMINÂNCIA COMPLETA



DOMINÂNCIA INCOMPLETA

• Na dominância incompleta, os alelos expressam-se em heterozigose, 
porém o fenótipo produzido é intermediário, uma vez que nenhum é 
completamente dominante. 

• Enquanto na dominância completa o fenótipo é igual ao do 
homozigoto dominante, na dominância incompleta, expressa-se um 
fenótipo completamente distinto dos homozigotos.



DOMINÂNCIA
INCOMPLETA

QUEM TEM A 
DOMINÂNCIA?



DOMINÂNCIA INCOMPLETA

• Em dominância incompleta o heterozigoto apresenta um novo
fenótipo.

• Não existe relação de dominância e recessividade entre os
alelos.



CODOMINÂNCIA

• A codominância ocorre quando os dois alelos expressam-se em 
heterozigose e, diferentemente da dominância incompleta, não é 
formado um fenótipo intermediário. 

• Nesse caso, o fenótipo apresenta características dos dois alelos, que 
estão ativos e independem um do outro.



• Não existe relação de dominância e recessividade entre os alelos.

CODOMINÂNCIA
QUEM TEM A 

DOMINÂNCIA?



CODOMINÂNCIA

VV BB

VB


