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Continuação Genética- Interação gênica

Epistasia recessiva

(Fuvest/2018) Nos cães labradores, a cor da pelagem preta, chocolate

ou dourada depende da interação entre dois genes, um localizado no

cromossomo 11 (alelos B e b) e o outro, no cromossomo 5 (alelos E e e).

O alelo dominante B é responsável pela síntese do pigmento preto e o

alelo recessivo b, pela produção do pigmento chocolate. O alelo

dominante E determina a deposição do pigmento preto ou chocolate nos

pelos; e o alelo e impede a deposição de pigmento no pelo.

Dentre 36 cães resultantes de cruzamentos de cães heterozigóticos nos

dois lócus com cães duplo-homozigóticos recessivos, quantos com

pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, são esperados?

Resolvendo: B =preto b=chocolate E= não epistático e =epistático



Resolução: epistasia recessiva
Dentre 36 cães resultantes de cruzamentos de cães heterozigóticos nos dois lócus com cães duplo-homozigóticos
recessivos, quantos com pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, são esperados? 

Resolvendo: B =preto b=chocolate  E= não epistático e =epistático

Genótipos possíveis: 

B-E- =Preto

B-ee= Albino(dourado)

bbE-=Chocolate

bbee= Albino(dourado)

Cão heterozigoto BbEe

Cadela homozigota recessiva bbee

Temos: ¼ preto; ¼ chocolate e ½ albino=  9 pretos; 9 chocolates e 18 albinos
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Continuação Genética- Interação gênica-

Genes complementares

Considere nessa questão a cor do fruto do pimentão (Capsicum

annuum) 

O fruto será vermelho quando os dois alelos dominantes (A_R_) 

estiverem presentes; 

O fruto será amarelo quando somente o alelo dominante A (A_rr) 

estiver presente; 

O fruto será marrom quando somente o alelo dominante R (aaR_) 

estiver presente e; 

O fruto será verde não houver alelos dominantes no genótipo (aarr).

Do cruzamento entre duas plantas diíbridas, obtiveram-se 569 descendentes, 

qual será a distribuição fenotípica?



Resolução: Genes complementares

Cor do pimentão

A_R_ = Vermelho; A_rr = Amarelo;  aaR= Marron; aarr = Verde

Considere cruzamento entre duplo heterozigotos AaRr X AaRr
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Resolução: Genes complementares
Temos então: 

9/16 Vermelho

3/ 16 Amarelo

3/16 Marrom

1/ 16 verde

Do cruzamento entre duas plantas diíbridas, obtiveram-se 569 

descendentes, qual será a distribuição fenotípica?

FENÓTIPO VERMELHO AMARELO MARROM VERDE

Nº DESCENDENTES

(APROXIMADOS)

320 106 106 36



Continuação Genética- Resolução: 

herança quantitativa

A altura de uma certa espécie de planta é determinada por dois pares de genes A e B
e seus respectivos alelos a e b. Os alelos A e B apresentam efeito aditivo e, quando
presentes, cada alelo acrescenta à planta 0,15 m. Verificou se que plantas desta
espécie variam de 1,00m a 1,60m de altura. Cruzando-se plantas AaBB com aabb
pode-se prever que, entre os descendentes:

Resolução: Foi informado:2 pares de genes envolvidos( A e B) e que o gene dominante
A ou B contribui com 0,15 m à planta.

Genótipos e fenótipos Possíveis:

AABB=1,60m

AABb;AaBB=1,45m

AaBb;aaBB;AAbb=1,30 m

Aabb=1,15 m

aabb= 1,0 m



Continuação Genética- Resolução: 

herança quantitativa

Genótipos e fenótipos Possíveis:

AABB=1,60m

AABb;AaBB=1,45m

AaBb;aaBB;AAbb=1,30 m

Aabb=1,15 m

aabb= 1,0 m

Cruzando-se plantas AaBB com aabb pode-se prever que, entre os descendentes:

ab

AB AaBb 1,30 m

aB aaBb 1,15 m



Continuação Genética- Resolução: 

herança quantitativa

Sabendo-se que a altura humana é determinada por genes aditivos e supondo-se 

que 3 (três) pares de alelos efetivos determinam o fenótipo alto de 1,95m e os 

três pares não efetivos determinam a altura mínima de 1,65 m, resolva o que se 

pede:

Realizando-se o cruzamento entre tri-híbridos espera-se encontrar, na classe de 

1,85m uma proporção fenotípica de:

Recordando: Temos 3 pares de genes então:

Nº de fenótipos = nº de genes + 1 =

Nº de fenótipos =  6 genes + 1 = 7 fenótipos.

Contribuição de cada gene efetivo = valor máximo- valor mínimo/ nº de genes

TEMOS: 1,95 m – 1,65 m/ 6 genes = 0,05 m



Continuação Genética- Resolução: 

herança quantitativa

TEMOS : AaBbCc X AaBbCc

Não resolveremos a questão, usaremos o triangulo de Pascal .Como são 

06 genes envolvidos, utilizaremos a linha 06 no triangulo e obtemos a 

proporção fenotípica.



Continuação Genética- Resolução: 

herança quantitativa

Na linha 6 temos:

1:6:15:20:15:6:1 

1/64  = 1,95 m altura máxima

6/64  =1,90 m

15/64 =1,85 m

20/64 = 1,80 m

15/64 = 1,75 m

6/64 = 1,70 m

1/64 = 1,65 m altura mínima



GENÉTICA- INTERAÇÃO GÊNICA

HERANÇA QUANTITATIVA

Normalmente, os fenótipos extremos são aqueles que se encontram em 

quantidades menores enquanto os fenótipos intermediários são observados em 

frequências maiores. A distribuição quantitativa desses fenótipos estabelece uma 

curva normal(curva de Gauss).

Exemplo da distribuição fenotípica no cruzamento entre dois indivíduos mulatos 

médios heterozigotos.



Ligação gênica
São genes que se encontram em um mesmo cromossomo
Esta é uma restrição à segregação independente dos genes proposta por Mendel 

na 2ª lei. 

O esquema abaixo representa um genótipo AaBb

Segregação independente dos genes(1º desenho)  e em ligação gênica(2º 

desenho).

No primeiro desenho temos:                                  No segundo desenho temos:

Tipos de gametas:                                                 Tipos de gametas:

AB 25%                                                                   Ab 50%

Ab 25%                                                                    aB 50%

aB 25%

ab 25%

Segregação ind. dos genes                                            ligação gênica



Ligação gênica(linkage)

No caso dos genes estarem ligados, ou seja, num mesmo cromossomo, eles não 

podem segregar de maneira independente. Dessa maneira os tipos de gametas e as 

proporções são diferentes.

Veja o exemplo abaixo

temos duas posição possíveis: Cis ou Trans

Tipos de Gametas em cada uma das posições:

CIS 50% AB e 50% ab

TRANS 50% Ab e 50% aB



Exercício resolvido

O esquema a seguir refere-se a uma célula diploide de genótipo AaBbCcee

Com relação ao esquema CITE;

1-Quais genes estão ligados e quais genes segregam de maneira independente?

A/a, B/b e C/c estão ligados e segregam independente do e.

2-Se não ocorrer Crossing-over, quais os tipos de gametas que serão formados?

abce e ABCe



Exercício resolvido

O esquema acima representa, numa célula em divisão meiótica, dois pares de 

cromossomos com três genes em heterozigose: A/a, B/b e D/d. Nesses 

cromossomos, ocorreram as permutas indicadas pelas setas 1 e 2.

1-Quanto aos pares de alelos mencionados, que tipos de gametas esta célula 

poderá formar?

AbD, Abd, aBD e aBd

2-Se houver crossing-over  entre os genes A e B ,quais serão os tipos de gametas?

AbD, Abd, aBD e aBd e os recombinantes ABD,ABd,abD e abd


