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Interação Gênica

Genótipo das 

Aves

R_E_

(RREE ou RREe ou

RrEe ou RrEE)

R_ee 

(RRee ou Rree)

rrE_

(rrEE ou rrEe)
rree

Fenótipo das 

Cristas
Crista Noz Crista Rosa Crista Ervilha Crista Simples



• Exemplo 1 - Crista de galo

– crista noz E__R__ crista rosa eeR_
– crista ervilha E__rr crista simples eerr

Crista simples (puras) X Crista noz (puras)
eerr EERR

F 1 100% crista noz EeRr (intercruzando) x EeRr

F2  noz - 9/16 : E__R__ rosa - 3/16:eeR__
Ervilha - 3/16: E__rr simples - 1/16: eerr



Interação Gênica

Genótipo das 

Cobras

O+_B+_

(O+O+B+B+ ou

O+OB+B ou O+O+B+B 

ou O+OB+B+

OOB+_

(OOB+B+ ou OOB+B)

O+_BB

(O+O+BB ou O+OBB)
OOBB

Fenótipo da 

Cor da Pele 

das Cobras

Cobra com 

Pigmentos 

Laranja e 

Preto

Cobra com 

Pigmento 

preto

Cobra com 

Pigmento 

Laranja

Cobra sem 

Pigmento 

Preto e 

Laranja



Interação Gênica

Genótipo das 

Abóboras

A_B_

(AABB ou AABb ou AaBb ou

AaBB)

A_bb ou aaB_

(AAbb ou Aabb ou aaBB ou

aaBb)

aabb

Fenótipo das 

Abóboras
Forma Discóide Forma Esférica

Forma 

Alongada



• Exemplo 2 - Forma do fruto da abóbora

– discóide A__B__ alongada aabb
– esférica A__bb ou aaB__

(puras) esférica X esférica (puras)
AAbb aaBB

F 1 100% discóide AaBb (intercruzando) x AaBb

F2  discóide 9/16: A_B_
esférica 6/16: A_bb ou aaB_
alongado 1/16: aabb



EXERCÍCIOS

Os fenótipos para a forma dos frutos da abóbora
podem ser: discóide, esférica ou alongada. A forma
discóide dos frutos da abóbora é condicionada pelo genótipo
A_B_; a forma alongada por aabb. Do cruzamento de
abóboras discóides, ambas heterozigotas, espera-se que
nasçam:
a) somente abóboras discóides.
b) 50% AaBb e 50% aabb.
c) somente abóboras discóides heterozigotas.
d) 75% A_B_ e 25% a_B_.
e) abóboras discóides, esféricas e alongadas.



Em galinhas, o tipo da crista é uma interação gênica não-
epistática. De um cruzamento entre Rree x RrEE, em 100 
descendentes, qual a proporção esperada de indivíduos?
Crista Noz: R_E_
Crista Rosa: R_ee
Crista Ervilha: rrE_
Crista Simples: rree



EPISTASIA

• É uma modalidade de interação gênica na
qual genes de um par de alelos INIBEM a
manifestação de genes de outros pares.

• Pode ser epistasia dominante ou
recessiva.

• Exemplo clássico: Cor da plumagem em
galinhas Leghorn.



herança da cor da plumagem em galinhas Leghorn: 
Exemplo de epistasia dominante

FENÓTIPOS GENÓTIPOS
Plumagem colorida CCii ou Ccii
Plumagem branca CCII, CCIi, CcII, CcIi, ccII 

ccIi ou ccii

 Epistasia Dominante
Gene Epistático= Dominante

Gene Hipostático = Recessivo



Exercício

• Cruzando-se duas aves de plumagem
branca, sendo uma duplamente recessiva
e outra diíbrida, qual a probabilidade de
surgirem descendentes com plumagem
colorida?

FENÓTIPOS GENÓTIPOS
Plumagem colorida CCii ou Ccii
Plumagem branca CCII, CCIi, CcII, CcIi, ccII 

ccIi ou ccii



• Exemplo 2 - Epistasia Recessiva - pelagem em
camundongos

Cor preta  P___ parda  pp
dd  epistático (impede a manifestação da cor)
D_ permite a manisfestação

(puras) branco (albino) X parda (puras)
PPdd ppDD

F 1 100% preto PpDd (intercruzando) x PpDd
F2  pretos 9/16 P__D__

brancos 4/16 __dd
Pardos 3/16 ppD__





Em certa planta, a cor das flores é condicionada por dois pares de 
alelos com segregação independente. A determina cor vermelha e 
seu alelo recessivo a determina cor amarela. C inibe a manifestação 
da cor, determinando flores brancas, e é dominante sobre seu 
alelo c, que permite a manifestação da cor. Espera-se que a 
proporção fenotípica da descendência do cruzamento entre 
plantas Aa Cc seja
A) 12 brancas: 3 vermelhas: 1 amarela.
B) 12 vermelhas: 3 brancas: 1 amarela.
C) 9 brancas: 5 vermelhas: 2 amarelas.
D) 9 vermelhas: 3 amarelas: 4 brancas.
E) 9 brancas: 3 vermelhas: 4 amarelas.


